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Cuvânt introductiv
Fundaţia pentru Parteneriat a împlinit zece ani. În cei zece ani am
încercat să înlesnim şi să inducem schimbări pozitive în domenii ca protecţia mediului, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea societăţii civile,
conservarea patrimoniului cultural şi ecoturismul prin intermediul a opt
programe de finanţare şi şapte programe operaţionale.
Pentru atingerea acestui scop am dezvoltat strategii menite să contribuie la clădirea de parteneriate durabile, prin implicarea unui număr
mare de factori interesaţi, cum ar fi ONG-urile, comunităţile locale, autorităţile centrale şi locale, sfera de afaceri precum şi cu mass-media,
deoarece credem că eficienţa activităţilor noastre ar fi mult mai redusă
dacă am acţiona doar singuri.
Realizările noastre nu ar fi fost posibile fără parteneriate constructive sau fără o echipă minunată alcătuită din conducerea şi angajaţii fundaţiei. Mii de mulţumiri tuturor pentru munca şi efortul depus în aceşti
zece ani.
Dacă ar fi să prezentăm toate realizările noastre într-o manieră mai
seacă, exclusiv prin intermediul cifrelor şi al statisticilor, atunci putem
afirma că prin cele opt programe de finanţare am reuşit să sprijinim
aproape 370 de proiecte, derulate de 211 organizaţii, suma totală fiind
de 4,6 milioane de lei. Prin intermediul programelor operaţionale am
reuşit să implicăm zeci de mii de persoane în activităţi de protecţia mediului şi de dezvoltare comunitară.
Cu toate că vorbim de nişte cifre impresionante, considerăm că doar
statisticile şi analizele seci nu sunt de ajuns dacă vrem să avem un tablou
complet a ceea ce am reuşit până acum. Nişte informaţii cuantificate nu
pot să redea munca asiduă, entuziasmul şi sentimentele de împlinire
trăite în ultimi zece ani.
Publicăm acest volum jubiliar pentru a oferi o imagine cât mai completă despre organizaţia noastră. Credem că analiştii şi evaluatorii cei
mai autentici ai realizărilor noastre sunt chiar cei care ne-au sprijinit şi
ne-au fost parteneri, cei pe care i-am sprijinit noi şi cei care au urmărit
cu interes activităţiile şi dezvoltarea, evoluţia în sine a fundaţiei noastre.
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Prin intermediul acestei publicaţii am reuşit ca din sutele de persone
dragi şi importante cu care am colaborat sub diverse forme, ca peste
patruzeci de prieteni să-şi exprime opiniile legate de fundaţie.
Majoritatea interviurilor au fost realizate răspunzând în scris la întrebările doamnei Katalin Daczó, o veche prietenă jurnalistă care s-a ocupat de redactarea acestui volum. Mulţumim tuturor pentru contribuţia
adusă la naşterea acestei publicaţii.
László Potozky
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I. Introducere
Zece ani pentru mediu și comunitate
László Potozky e fondator şi director al Fundației pentru Parteneriat.
Este prezent activ în sfera civilă de aproape douăzeci de ani, fiind
membru în consiliile de conducere a peste zece ONG-uri naționale şi
internaționale. Pentru început, spuneți-mi de ce considerați important acest jubileu de zece ani?
E un număr rotund. Poate că la prima vedere, nici nu par prea mulţi, dar dacă vrem
să ne uităm mai atent la ce au însemnat, de
fapt, aceşti zece ani de muncă, de succese şi
de provocări, cred că îmi veţi da dreptate că
suntem îndreptăţiţi să celebrăm. În plus, e în
spiritul transparenţei specifice organizaţiei
noastre să prezentăm şi altora realizările
noastre.
Ne puteți face o sinteză a acestui deceniu? Prezentarea vorbeşte mai
mult despre cum a ajuns organizația aici şi mai puțin despre începuturi... De ce ați optat tocmai pentru o organizație „verde”?
Înfiinţarea organizaţiei acum zece ani a avut două scopuri. În primul
rând, am vrut să salvăm programul Dialog (derulat la momentul respectiv în Miercurea Ciuc, Sibiu şi Focşani). Apoi, pentru a adera la o iniţiativă
internaţională de succes: Parteneriatul pentru Mediu în Europa Centrală
şi de Est.
De ce tocmai o organizaţie de protecţie a mediului? Foarte simplu:
de când mă ştiu simt o atracţie deosebită faţă de natură.Mai mult chiar,
pot spune că o venerez şi o stimez. În acelaşi timp, sunt consternat de
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atitudinea iresponsabilă societăţii, a oamenilor, în general, când vine
vorba de distrugerea mediului şi a valorilor naturale. Aceste considerente ne-au mobilizat încă de la început în demersul nostru de a coopta
de partea noastră, pentru eterna luptă de protejare a mediului, colegi şi
parteneri cu o gândire oarecum similară cu a noastră.
Care considerați că a fost cea mai mare provocare a ultimilor zece
ani?
În mod indiscutabil, eterna preocupare pentru asigurarea, pentru
strângerea resurselor, în special financiare, necesare derulării programelor noastre. Ca atare, una dintre cele mai mari provocări la nivelul
unei organizaţii neguvernamentale, datorită caracterului non-profit,
o reprezintă asigurarea sustenabilităţii financiare. În timp ce în cazul
unei afaceri, în momentul în care apar dificultăţi financiare, există numeroase soluţii de contracarare (creşterea şi diversificare producţiei,
îmbunătăţirea strategiei de marketing, etc.), la ONG-urile autentice situaţia e puţin mai critică, ele putându-se baza exclusiv pe accesarea unor
finanţări şi pe activităţi de strângere de fonduri. De unde şi vulnerabilitatea acestor organizaţii în vremuri de criză.
Totodată, putem observa o concurenţă tot mai acerbă şi în interiorul
sferei civile din România. Trebuie să recunosc că în asemenea condiţii,
nu ne-a fost foarte uşor să clădim o organizaţie cum e Fundaţia pentru
Parteneriat, mai ales într-un oraş mic, cum e şi Miercurea Ciuc. Acestea
sunt, aşadar, principalele motive pentru care consider că asigurarea resurselor financiare a fost principala provocare a ultimilor zece ani.
Care e atunci partea cea mai frumoasă, mai plăcută a poveştii?
Am avut parte de numeroase succese şi bucurii de a lungul celor zece
ani, şi mi-ar fi greu să evidenţiez ceva anume în mod special. Cred că
e mai potrivit să vorbesc despre un sentiment extraordinar pe care-l
simţim de fiecare dată când vizităm comunităţiile şi organizaţiile sprijinite de noi. În majoritatea cazurilor avem posibilitatea de a fi martorii unui
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entuziasm extraordinar dat de succesele înregistrate în comunităţile respective. Acest entuziasm este oarecum „contagios”, ne cuprinde şi pe
noi şi ne dă forţa necesară continuării muncii noastre. Acest entuziasm
ne dovedeşte că ceea ce am făcut este constructiv şi eficient, şi are capacitatea de a trezi, câteodată chiar din apatie, diverse comunităţi în care
noi „am intervenit” prin sprijinul acordat.
Cred că acest sentiment este, de fapt, unul reciproc. Aud foarte multă
lume spunând că a preluat ideile şi entuziasmul dumneavoastră şi au
doar cuvinte de laudă la adresa Fundației pentru Parteneriat. Și nu
doar pentru sprijinul financiar pe care îl acordați diferitelor organizații sau comunități, ci şi pentru încurajarea şi parteneriatele cu ele.
Acest fapt este extrem de îmbucurător pentru noi. Într-adevăr, primim multe asemenea semnale de la parteneri. Aşa, pe moment, aş aminti doar două cazuri: cel al unui primar de comună şi al unei directoare de
şcoală. Amândoi au depus cereri de finanţare la fundaţia noastră, fiind
coordonatorii unor proiecte finanţate în cadrul programului Moştenire
Vie. Primul, ca viceprimar, iar doamna profesoară, ca lider al unei mici
organizaţii neguvernamentale. În urma implementării proiectelor, prietenul nostru, primarul de astăzi al comunei Cârţişoara, ne-a mărturisit
că a ajuns edil şi mulţumită nouă, deoarece, prin intermediul proiectului
finanţat de noi şi prin cursurile de pregătire la care a participat în cadrul
programului Moştenire Vie, a învăţat să acceseze fonduri nerambursabile, şi-a însuşit noţiunile de management al proiectelor, inclusiv cum să
raporteze adecvat şi transparent. Aceste noi aptitudini i-au dat curaj să
candideze la funcţia de primar. Proiectul s-a terminat de ani buni, însă,
dânsul ne sună an de an şi ne relatează despre noi proiecte de succes pe
care le implementează în comună, bazându-se pe metodologia deprinsă
prin intermediul programului nostru.
Cel de al doilea exemplu este cel al unei profesoare din Odorheiu Secuiesc, care între timp a devenit directoare la una dintre şcolile din oraş.
Ea ne-a mărturisit, nu cu mult timp în urmă, că nu ar fi aplicat la concur-
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sul pentru ocuparea funcţiei de director al şcolii dacă nu ar fi strâns curaj
în urma sprijinului oferit de fundaţia noastră cu ocazia implementării
programului Moştenire Vie.
De fapt, acestea sunt acele feed-back-uri care, pe lângă abnegaţia
noastră în cea ce priveşte dezvoltarea comunitară şi protecţia mediului,
au capacitatea de a ne mobiliza şi pentru viitor.
Deşi ați menționat anterior că n-ați dori să evidențiați nici un program în mod special, totuşi, îmi vine greu să cred că nu aveți un program, un proiect care să vă fie mai aproape de suflet, pe care să-l
considerați ca pe un copil alintat.
În continuare pot afirma că toate programele îmi sunt la fel de dragi,
doarece cred cu desăvârşire că nici un proiect nu se poate implementa
fără să te identifici cu acesta. Din contră, niciodată n-am putut accepta
o finanţare doar de dragul de a obţine fonduri cu orice preţ, deşi au fost
cazuri, când datorită experienţei noastre de finanţator, ne-au fost oferite aproape pe tavă fonduri de sute de mii de dolari pentru lansarea unor
noi programe de finanţare. Problema în aceste cazuri a fost aceea că era
vorba de domenii în care nu ne considerăm avizaţi şi pregătiţi să intervenim. Noi credem că o organizaţie poate să fie eficientă doar dacă îşi
desfăşoară activitatea conform misiunii şi obiectivelor organizaţionale şi
nu sare de la un domeniu la altul, sau, altfel spus, dintr-o barcă-n alta în
funcţie de oportunităţile de finanţare care se ivesc pe piaţă.
Prin urmare, noi ne implicăm exclusiv în implementarea acelor proiecte şi programe în care credem şi de a căror succese nu ne îndoim
nici o clipă. Totuşi, dacă trebuie să aleg cu orice preţ ceva, m-aş opri la
programul Moştenire Vie, cu toate că a funcţionat doar trei ani. Motivul
alegerii mele e legat de metodologia acestui program, metodologie în
care ne-am regăsit pe deplin, deoarece prin intermediul ei ni s-a confirmat faptul că protecţia mediului şi a valorilor culturale locale reprezintă
componentele cele mai adecvate pentru mobilizarea, dezvoltarea şi implicarea comunităţilor.
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În cei zece ani au avut loc multe schimbări, societatea însăşi s-a
schimbat semnificativ. Putem să vorbim şi de o schimbare în ceea
ce priveşte locul si rolul organizațiilor neguvernamentale în cadrul
societății?
Cred că schimbările produse la nivelul societăţii sunt evidente, chiar
dacă există multe poticniri şi incoerenţe. Cu toate acestea, consider că
rolul organizaţiilor neguvernamentale nu s-a schimbat în mod dramatic
în ultimii 15-20 de ani, mai ales dacă analizăm acest aspect prin prisma
funcţiilor pe care le îndeplinesc în societate. Rolul şi funcţiile ONG-urilor
în cadrul societăţii sunt în mare măsură identice cu cele din 1990, la momentul naşterii mişcării neguvernamentale din România. Ceea ce poate
că s-a schimbat în timp, e ponderea acestor funcţii în cadrul eforturilor
globale ale sferei neguvernamentale.
Se ştie că cea mai mare pondere la începutul anilor nouăzeci au avut-o
organizaţiile care îşi propuneau să contribuie la promovarea democraţiei,
la punerea bazelor societăţii democratice. La momentul respectiv, era
foarte mare nevoie de asemenea organizaţii. Importanţa lor e semnificativă chiar şi în prezent. Organizaţiile de tipul Pro Democraţiei sunt
extrem de active şi utile şi în zilele noastre. Totuşi, s-a produs o selecţie
a acestora, doar cele mai mari şi mai profesioniste au supravieţuit sau
produc rezultate serioase şi au şi o vizibilitate apreciabilă.
O altă funcţie importantă, legată oarecum de cea menţionată anterior, o reprezintă exercitarea controlului civil, funcţie de care a fost şi
este mare nevoie şi în continuare. Poate că nici nu ar fi nevoie de acest
control dacă în evoluţia democraţiei în România nu ar fi fost atâtea sincope. În cazul unei evoluţii democratice normale, nici corupţia nu ar fi
ajuns la nivelul la care e acum. Aceasta este şi cauza faptului că rolul
controlului civil, ca funcţie a societăţii civile, a crescut semnificativ în
ultimii ani. La începutul anilor nouăzeci, încă nu ştiam, eventual doar
auzisem despre exercitarea acestui control. În zilele noastre, însă, putem spune că această funcţie s-a întărit, mai mult decât atât, ea trebuie
să capete importanţă mai mare, până când societatea va fi capabilă să
reducă nivelul de corupţie şi restul de fenomene macrosociale negative
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care încetinesc dezvoltarea societăţii.
În contextul dezvoltării societăţii civile trebuie să amintim şi dezvoltarea serioasă a serviciilor sociale, a activităţiilor de dezvoltare comunitară şi de protecţie a mediului, aceste activităţii fiind indispensabile oricărei societăţi democratice. Mai mult decât atât, în opinia mea, aceste
activităţi trebuie asumate şi mai mult de către o societate civilă a unei
societăţi aflate în tranziţie, cum este şi a noastră, în care trecerea de la
un sistem totalitar la o democraţie autentică se face mult prea lent. Din
păcate, tranziţia prelungită stă şi la baza colapsului şi a dispariţiei multor
organizaţii neguvernamentale, provocările fiind mai mari şi asigurarea
sustenabilităţii organizaţiilor neguvernamentale, mult mai dificilă.
Cunoaşteți nu numai organizația proprie, dar sunteți membru şi în
consiliile de conducere a peste o duzină de organizații naționale şi
internaționale. Prin intermediul proiectelor finanțate, sunteți în contact cu zeci, chiar sute de organizații. Prin ce schimbări au trecut
aceste organizații în ultimii zece ani?
Dacă ne uităm doar la organizaţiile care în ultimii zece ani au fost
finanţate de Fundaţia pentru Parteneriat sau la cele care ne-au fost partenere în derularea diferitelor programe, putem observa procese interesante. Evident, în primul rând vorbim despre dezvoltarea sectorului,
ceea ce poate fi dovedită prin cifre şi indicatori. Cu zece ani în urmă,
când am lansat primul nostru program de finanţare, am efectuat o evaluare referitoare la capacitatea, potenţialul şi nivelul de dezvoltare al
organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului din
România. Este foarte interesant de observat că din cele o sută de organizaţii evaluate la momentul respectiv, doar câteva aveau un angajat
permanent sau cel mult doi. Cele mai multe organizaţii lucrau cu colaboratori sau exclusiv cu voluntari. Mai târziu, am repetat această evaluare,
(dacă nu mă înşeală memoria, cu trei ani în urmă); de atunci nu am
încetat să monitorizăm aceste procese. Evaluările recente ne arată că în
cazul organizaţiilor cuprinse în eşantionul iniţial, astăzi, cel puţin treizeci
– patruzeci dintre acesteia au 3-4 angajaţi permanenţi, salariaţi. În ceea
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ce priveşte bugetul şi resursele acestor organizaţii se poate afirma că
creşterea a fost exponenţială, fondurile pe care le au la dispoziţie multiplicându-se. Majoritatea organizaţilor s-au dezvoltat semnificativ şi din
punct de vedere profesional. Sigur, sunt şi zeci poate sute de organizaţii
care au dispărut în ultimii zece ani. Acest lucru se datorează, însă, în cea
mai mare măsură, faptului că ele nu au avut o strategie bine fondată,
gândită pe termen mediu şi lung. În ciuda faptului că dezvoltarea descrisă mai devreme este evidentă, dacă ne fererim la sectorul neguvernamental de mediu, trebuie să recunoaştem că nu s-a atins, totuşi, nivelul
de dezvoltare preconizat acum câţiva ani. Şi aceasta nu este doar opinia
mea, ci o evidenţă rezultată dintr-o simplă comparaţie.
Bunăoară, dacă încercăm să comparăm
mişcarea de mediu din
România cu cele din ţările Grupului de la Visegrad
(Ungaria, Cehia, Polonia şi
Slovacia), putem observa
că în anumite domenii am
rămas cu mult în urmă,
mai ales din punct de vedere al atitudinii sau al
profesionalismului.
Un exemplu concret:
la noi în ţară, activităţile
din domeniul protecţiei
biodiversităţii sunt preponderente. Circa 60-70% dintre organizaţiile de
mediu din România activează în primul rând în acest domeniu, în ultimii
nouă ani rezultatele apărând îndeosebi în acest domeniu. Dacă ne uităm
la alte domenii din larga paletă a protecţiei mediului, cum e cel al energiilor alternative, al transportului durabil sau al organismelor modificate
genetic (domenii care se bucură de o atenţie tot mai mare în toată lumea), la noi găsim numai una-două organizaţii care încearcă să activeze
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în aceste zone. Nu ştiu dacă e din cauza domeniului în sine, a faptului că
nu există destui specialişti sau, a aceluia că, chiar dacă există, aceştia nuşi pot imagina nicicum viitorul într-o organizaţie neguvernamentală... În
concluzie, deşi există o dezvoltare sectorială, totuşi, aceasta este una
secvenţială, doar în anumite domenii, în timp ce în celelalte domenii
intervenţia neguvernamentală este în continuare insuficient dezvoltată
şi rudimentară. Ideal ar fi, ca viitorul să aducă dezvoltarea dorită şi pentru astfel domenii.
Cum vedeți viitorul Fundației pentru Parteneriat? Cum va afecta criza
economică globală organizația dumneaovostră? Ce planuri de viitor
aveți?
În ultimul timp, am avut ocazia să scriu mai multe articole despre şansele de supravieţuire ale organizaţiilor neguvernamentale în condiţiile
unei crizei economice globale. Tot ceea ce am scris în aceste articole
este valabil şi pentru fundaţia noastră. Totuşi, aş minţi dacă aş spune că
în acest moment Fundaţia pentru Parteneriat e ameninţată de efectele
crizei economice. Probabil că această situaţie favorabilă se datorează şi
faptului că am intuit din timp provocările determinate de această criză.
Încă de anul trecut am făcut câţiva paşi importanţi prin care să ne asigurăm că cel puţin perioada 2009-2010 va fi sigură din punct de vedere financiar. Noi am gândit întotdeauna pe termen lung, reuşind astfel
să dezvoltăm un protofoliu financiar diversificat, bugetul nostru pentru
anul acesta şi anul viitor fiind acoperit, în momentul în care vorbim, în
proporţie de aproape 100%. Mai mult decât atât, a-şi spune că bugetul
pentru 2009 este cel mai mare din istoria fundaţiei, practic, de două ori
mai mare decât cel mai mare buget de până acum. În ciuda acestui fapt,
suntem realişti şi suntem conştienţi că la un moment dat efectele crizei
se vor face resimţite şi în cazul nostru. Scopul nostru este să evităm,
pe cât posibil, acest lucru. Încercăm să gândim în perspectivă, inclusiv
când vine vorba de asigurarea resurselor financiare necesare pe termen
lung şi să dezvoltăm şi alternative viabile în acest sens. În cadrul acestor
demersuri se înscrie şi intenţia noastră de a avea un „fond de rezervă’
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semnificativ. Din acest punct de vedere Fundaţia pentru Parteneriat este
prima organizaţie din România care a început să-şi contruiască cu succes
un capital propriu, un „endowment” cum spun americanii. În România
mai sunt câteva fundaţii cu capital propriu, dar acumulat altfel decât în
cazul nostru.
Mă refer aici, de exemplu, la Fundaţia Patriciu, unde fondatorul a
subscris din patrimoniul privat un capital de 100 de milioane USD. Acesta este, de fapt, şi cazul clasic de înfiinţare a fundaţiilor în Statele Unite
ale Americii. Noi nu am avut 100 de milioane de dolari, dar de-a lungul anilor am constituit capitalul propriu prin campanii de strângere de
fonduri şi economisind ban cu ban. Poate că acest capital nu asigură în
totalitate şi la nesfârşit încă sustenabilitatea fundaţiei noastre, dar ne
mândrim cu faptul că, în prezent, dispunem de un capital de 17 miliarde de lei vechi, adică de 1,7 milioane RON. Sperăm că până la sfărşitul
anului 2010 această sumă să atingă 2,1-2,2 milioane. Vorbim, aşadar,
de un capital, de un fond, pe care ne vom putea baza când vine vorba
de fundaţie, cel puţin până la un anumit nivel. Bineînţeles, dacă, Doamne fereşte, nu îi pierdem din cauza crizei sau a unor falimente bancare.
Aşadar, pot spune că stăm pe mai multe picioare, avem mai multe surse
de finanţare, avem capitalul nostru propriu, avem strategia pentru anii
viitori, avem programele noastre care izvorăsc din această strategie şi
dispunem de resursele umane şi financiare necesare pentru următoarea
perioadă.
Acestea sunt motivele care ne fac să sperăm chiar dacă sfera civilă
va resimţi din plin criza economică. Şi, chiar dacă criza va fi atât de devastatoare încât o parte a organizaţiilor neguvernamentale va dispărea,
cred, totuşi, că noi avem o şansă în plus ca să supravieţuim, poate nu la
nivelul actual de operare, dar măcar la un nivel la care putem să începem reconstrucţia.
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mărturii ale finanțatorilor
Natura are nevoie de noi
Doamna Dolores Neagoe este directorul de program al Trust for Civil
Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust) pentru România şi
Slovenia. Fundația pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc si CEE Trust
lucrează împreună de mulți ani, amândouă organizațiile făcând parte din Federația Forumul Donatorilor din România.
Colaborarea mea cu Fundaţia pentru
Parteneriat a început cu mult timp în urmă,
cred ca în 2000, când lucram pentru un alt
finanţator. La început am colaborat numai în
cadrul Forumului Donatorilor, care pe vremea
aceea era o reţea informală de finanţatori
atât naţionali cât şi internationali. În 2006,
colaborarea în cadrul CEE Trust s-a extins de
la reţeaua, de aceasta dată formală, a Forumului Donatorilor din România, la co-finanţări în cadrul programelor de
finanţare ale CEE Trust pentru societatea civilă din România.
Care au fost cele mai importante programe cofinanțate de Trust for
Civil Society in Central and Eastern Europe?
Până în prezent, CEE Trust a co-finanţat cu suma de 225,000 USD programul „Speak up and Get involved! (Atitudine si implicare)”, implementat de Fundaţia pentru Parteneriat în perioada octombrie 2006 - aprilie
2010. Acest program include o componentă importantă de re-granting
în vederea dezvoltării capacităţii de advocacy a organizaţiilor de mediu
din România şi a întăririi reţelei de advocacy pentru mediu în România.
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Lăsaţi Crişul verde!

Care au fost cele mai importante rezultate ale programului „Atitudine si implicare”?
Consider că acest program are rezultate importante din două puncte
de vedere. În primul rând, contribuie la întărirea rolului de donator local
al Fundaţiei pentru Parteneriat, un rol strategic pentru societatea civilă din România. În al doilea rând, a contribuit la dezvoltarea capacităţii
de advocacy a peste 20 de organizaţii de mediu până în prezent şi programul este încă în desfăşurare. În plus, sunt rezultatele proiectelor
finanţate de Fundaţia pentru Parteneriat în cadrul acestui program şi aş
da ca exemplu câteva dintre metodele de advocacy pentru mediu identificate de organizaţiile beneficiare, unele dintre ele foarte inovative: referendum local organizat pentru un proiect cu impact asupra mediului,
„adopţia” de copaci, picnic organizat pentru „paza” copacilor şi lista ar
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putea continua cu acţiuni în instanţă, crearea de coaliţii, contribuţie la
politici publice de mediu.
Care e secretul bunei colaborări?
Nu ştiu dacă pot da o reţetă pentru o bună colaborare, aş putea
menţiona însă trei valori pe care le consider importante pentru orice
colaborare: încredere, seriozitate, transparenţă.
Cum vedeți astăzi politica României cu privire la protecția mediului?
Ce rol joacă societatea civilă în formarea acestei politici?
Nu sunt un expert în probleme de mediu şi de aceea nu mă aventurez să comentez politica României cu privire la protecţia mediului. Îmi
permit, însă, să vă spun ce cred eu ca simplu cetăţean cu privire la mediu. Cred că acest domeniu are nevoie de conştiinţă civică din partea tuturor – a cetăţenilor, a reprezentanţilor companiilor şi a reprezentanţilor
administraţiei. Efectele negative ale deciziilor iresponsabile şi ale lipsei
de implicare le simţim şi le vedem direct în viaţa noastră. Mai grav e că
urmările le vor suporta generaţiile viitoare. Cred că este domeniul în
care se simte nevoia de politici publice ferme, de strategie pe termen
lung şi de un parteneriat solid cu societatea civilă, pentru a ne asigura că
putem vorbi despre un viitor al copiilor noştri pe aceeaşi planetă.

21

II. Mediul are nevoie de noi – mărturii ale finanţatorilor

Pentru un mediu mai verde
Zsolt Szalay este conducătorul MOL România, firma care în ultimii
ani a devenit tot mai cunoscută şi prin activitatea sa de prieten al
mediului.
Pe Zsolt Szalay, director al MOL România, l-am întrebat care crede că
e cel mai mare succes comun al colaborării dintre MOL şi Fundația
pentru Parteneriat?
Politica de responsabilitate socială pune
un accent mare pe protejarea naturii şi pe valorile naturale, pe proiectele care au în vedere aceste aspecte. În acest context, e o mare
bucurie pentru noi să putem anunţa a patra
ediţie a programului Spaţii Verzi. Un cuvânt în
plus merită acordat şi faptului că am reuşit să
colaborăm cu o fundaţie care nu doar că asigură backgroundul programului, dar ne e de
mare ajutor şi în dezvoltarea şi extinderea lui. Succesul parteneriatului
dintre MOL şi Fundaţia pentru Parteneriat constă în primul rând în rezultatele excelente şi colaborarea permanentă şi de înalt nivel profesional
dintre noi.
Pe Éva Csog, coordonatorea PR a MOL România, am întrebat-o cu
privire la lansarea şi rezultatele programului Spații Verzi.
Am lansat programul Spaţii Verzi împreună cu Fundaţia pentru Parteneriat în 2006. În primul an, am organizat un proiect-pilot în Harghita
şi, în urma rezultatelor obţinute (1500 de voluntari, 4000 de mp de teren amenajat/refăcut, mai mult de 27.500 de puieţi plantaţi), am decis
să lansăm programul şi la nivel naţional, pentru organizaţiile civice din
toate aşezările în care ne desfăşurăm activitatea. În ultimii trei ani, am
sprijinit 58 de proiecte din toată ţara, finanţându-le cu o sumă totală de

22

II. Mediul are nevoie de noi – mărturii ale finanţatorilor

aproximativ 90.000 de euro.
În urma evaluării rezultatelor de până acum, am ajuns la concluzia că
pe lângă amenajarea/refacerea spaţiilor verzi din mediul urban e nevoie
de o extindere a programului. Împreună cu Fundaţia pentru Parteneriat
am reuşit să identificăm un domeniu în care să putem sprijini implementarea unor proiecte concrete: ariile protejate. Cum a reieşit din cele relatate de fundaţie, la nivel naţional sunt în jur de 1000 de arii protejate.
Pentru administratorii/custozii acestora ar însemna un mare ajutor dacă
ar dispune de fonduri pentru popularizarea şi creşterea nivelului de acceptare a lor. Din aceste motive, începând cu 2009, finanţăm şi proiecte
care privesc ariile protejate. Astfel, nu sprijinim doar „înverzirea” oraşelor, ci contribuim şi la păstrarea valorilor naturii.
Am considerat ca pentru ambele componente ale programului Spaţii Verzi (spaţii verzi
urbane şi arii protejate), e importantă implicarea instituţiilor educaţionale, deoarece mulţumită acestora se realizează inclusiv educaţia
ecologică a elevilor şi a studenţilor, precum
şi implicarea lor în activităţi de profil. Un alt
element important al programului îl constituie
Premiul MOL Spaţiu Verde, pe care îl acordăm,
din 2007, proiectului care are cele mai spectaculoase rezultate. Trofeul
a fost câştigat în primul an de o organizaţie din Carei, iar anul trecut de
una din Oradea, sumele acordate fiind echivalente cu banii investiţi în
proiectul câştigător.
În colaborarea cu Fundaţia pentru Parteneriat, pe lângă rezultatele
profesionale deosebite, apreciez calitatea umană, atitudinea constructivă în rezolvarea problemelor, încrederea şi respectul reciproc.
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Parteneriatul întreprinzători
-organizații civice pentru mediu
Colaborarea dintre Fundația pentru Parteneriat şi Apemin Tuşnad
S.A. are o vechime de mai mulți ani şi a început cu o inițiativă de
ecologizare a văi Oltului. Astăzi, oferă în mod regulat programe comune de finanțare şi, mai mult decât atât, Gyárfás Kurkó, managerul
general al companiei, participă la şedințele Consiliului de Conducere
al Fundației. Cât de periclitate sunt apele minerale ale zonei?
Mai întâi, trebuie ştiut că o apă poate fi
numită minerală numai dacă provine dintrun strat freatic protejat, e curată, nepoluată,
compoziţia sa este cunoscută şi permanentă,
iar conţinutul ei are un efect benefic asupra
sănătăţii. Apele minerale nu pot avea componente care dăunează sănătăţii şi trebuie
să corespundă unor cerinţe microbiologice
foarte severe. La fel de important este, însă,
şi îmbutelierea, care trebuie să se facă la izvor sau la fântână, pentru a
păstra compoziţia şi puritatea iniţială.
Izvoarele de apă minerală din zona noastră sunt, de fapt, ameninţate
de aceeaşi factori ca şi apele dulci, cele două straturi de apă fiind în contact. Unul dintre cele mai mari pericole o reprezintă apa reziduală, localităţile neavând dezvoltat un sistem de canalizare sau filtre de curăţare
a apei reziduale (în lipsa acestora, apa consumată în gospodării ajunge,
în cel mai bun caz, în haznale; în plus, apa reziduală şi menajeră din
gospodării periclitează adeseori fântânile, pârâurile ş.a.m.d.). Totodată,
gunoiul aruncat iresponsabil în natură şi spaţiile învechite de depozitare
ale lui, ca şi amenajarea artificială a apelor curgătoare (în urma cărora
au dispărut numeroase izvoare de apă minerală) şi exploatarea exagerată a fântânilor pun în pericol, toate, puritatea apelor minerale.
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Cum pot ajuta organizațiile de mediu în păstrarea purității surselor
de apă de la noi?
Chiar dacă multe organizaţii civice acţionează extrem de eficient în
domeniul protecţiei mediului, cred, totuşi, că ar fi nevoie de o activitate
mai amplă, de acţiuni care să implice mase şi mai mari. Până când nu va
simţi şi nu va înţelege fiecare individ că protecţia mediului este o obligaţie a noastră a tuturor, protejarea şi păstrarea curată a naturii fiind
responsabilitatea fiecăruia, e dificil să duci o muncă cu adevărat eficace
pe termen lung.
Voluntariatul este una dintre marile atuuri ale sferei civice din România. Lucru pe care l-am constatat şi noi, de exemplu, anul trecut, cu
ocazia Zilei Pământului, când am organizat pentru a şasea oară acţiunea de ecologizare de primăvară în cadrul căreia am curăţat bazinul şi
malurile Oltului şi am strâns deşeurile de pe drumul european E578.
Cu toate acestea, am reuşit să implicăm în acţiunea noastră numeroşi
parteneri, nu doar din sfera nonguvernamentală sau de stat, ci şi firme şi şcoli. Ne bucurăm în mod deosebit că marea majoritatea a celor
aproape 700 de participanţi au fost elevi şi studenţi. Organizaţiile civice
ne pot ajuta, prin diferitele lor programe şi proiecte, în primul rând prin
mobilizare, captarea atenţiei, organizarea de acţiuni şi găsirea de soluţii
la problemele enumerate mai devreme. Un rol important pot avea în
monitorizarea felului în care se respectă legile, în semnalarea abaterilor
de la litera lor, în îmbunătăţirea eventualelor lipsuri privitoare la reglementarea protecţiei mediului, prin implicarea în elaborarea acestor legi.
Nu în ultimul rând, organizaţiile de mediu pot exercita presiune pentru
soluţionarea anumitor probleme care eludează legislaţia în vigoare.
De ce ați acceptat ca întreprinzător de succes calitatea de membru în
Consiliul de Conducere a unei organizații civice?
Consider că pentru un om de afaceri este obligatorie menţinerea
unei relaţii bune cu sfera civică. Nici o afacere responsabilă nu poate
funcţiona fără a ajuta mediul înconjurător, fără să ajute din profitul lui
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pe cei care trăiesc în preajmă, contribuind şi astfel la dezvoltarea durabilă. Funcţionarea Apemin Tuşnad SA este în strânsă legătură cu natura, şi,
implicit, susţine protecţia mediului. Ține de o obligaţie morală a noastră.
Aşa am ajuns în contact cu Fundaţia pentru Parteneriat. Această relaţie
durează de câţiva ani şi, odată cu trecerea timpului, s-a transformat întro colaborare de succes. Un exemplu al acestei colaborări constituie Parteneriatul pentru Mediu, program finanţat de noi începând din 2007. Pe
viitor ne gândim şi la alte parteneriate pe termen lung. Pe lângă protecţia mediului, ne identificăm şi cu restul obiectivelor propuse de fundaţie
(de exemplu, păstrarea tradiţiilor), fapt pe care l-am dovedit prin decizia
noastră de anul trecut de a contribui la capitalul de bază/endowment-ul
fundaţiei.
De ce credeți că e important programul de finanțare?
Apemin Tuşnad S.A. s-a alăturat programului Parteneriat pentru Mediu, astfel fondul de finanţare al programului crescând semnificativ şi
prin contribuţia companiei noastre. În 2007 am contribuit la finanţarea
a 16 proiecte, cu o sumă totală de 265.426 de lei. În cadrul programului,
am finanţat în primul rând proiecte de protecţia mediului al căror obiectiv a fost păstrarea biodiversităţii, gestionarea ariilor protejate, dezvoltarea rurală şi gospodărirea eficientă a apei.
Consider important acest program în primul rând pentru că atrage
atenţia şi oferă sprijin în găsirea de soluţii la probleme de mediu specifice, care în cele mai multe cazuri nu se bucură de o publicitate suficientă.
În multe dintre cazuri, proiectele fac viaţa comunităţilor mai uşoară sau
protejează adevărate comori ale naturii. Toate acestea sunt obiective pe
care şi Apemin Tuşnad S.A. şi le asumă în filosofia companiei, în politicile
sale faţă de mediu şi faţă de proximitatea sa. Important e că programul
aduce rezultate în fiecare dintre domeniile amintite. Nu cred că e nevoie
de vreo ierarhizare.
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Cum vedeți oportunitățile de colaborare pe mai departe?
Am dori să continuăm şi pe mai departe programul Parteneriat pentru Mediu, dar, bineînţeles, participăm cu drag şi la alte acţiuni. În acelaşi timp, contăm pe sprijinul Fundaţiei pentru Parteneriat în cazul propriilor noastre iniţiative de protecţia mediului.
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Programe de susținere a mediului înconjurător, a viitorului nostru
Csilla Dániel este directoarea adjunctă a Fundației pentru Parteneriat, facând parte din echipa fundației de la bun început. S-a născut la
Cluj şi tot acolo şi-a făcut şi studiile. A absolvit, în 1998, Facultatea de
Ecologie şi Protecție a Mediului din cadrul Universității Babeş-Bolyai
iar, în 2003, cursurile postgraduale de Eco-Management din cadrul
Universității Tehnice. Din 2000 răspunde de programele de finanțare
ale Fundației. Cum evaluați cei zece ani de muncă de până acum?

N-aş putea spune că au fost lipsiţi de griji.
Au existat foarte multe provocări, dar, slavă
Domnului!, am avut parte şi de multe succese. În cei zece ani a trebuit să lucrăm foarte
mult, dar în urma acestui efort ne-am dezvoltat incredibil de mult.
Ce v-a făcut să rămâneți ataşată fundației, de cei care militează pentru protecția mediului?
La absolvirea facultăţii am ţinut foarte mult ca locul meu de muncă
să aibă legătură cu studiile mele. Astfel, când am ajuns aici, m-am bucurat că pot lucra la o organizaţie a cărei obiective se potriveau cu preocupările mele. De ce am rămas consecventă până acum? Pe de o parte,
consider important tot ceea ce facem noi, pe de altă parte, îmi place ce
fac şi cred că e ceva extraordinar să lucrezi în sfera civică. În acelaşi timp,
mă ţine aici această echipă atât de bine închegată.
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Serviciu ecoturistic în Munţii Apuseni

Programul Parteneriat pentru Mediu în Europa Centrală şi de Est a
demarat în 1991 cu sprijinul German Marshall Fund, Charles Stewart
Mott Foundation şi Rockefeller Brothers Fund. România, grație Fundației pentru Parteneriat, a devenit membră a programului, alături
de Ungaria, Cehia, Polonia şi Slovacia, în 1999. Care a fost scopul
acestei aderări?
Scopul principal a fost dezvoltarea mişcării ecologiste din România,
cu ajutorul unei iniţiative care venea cu o experienţă uriaşă.
Dacă priviți înapoi, cum vedeți, ce a însemnat participarea Fundației
la acest program?
Fundaţia s-a maturizat mulţumită acestui program. Parteneriatul,
format din şase fundaţii independente, a creat şi a implementat alte
programe, cum a fost cel în parteneriat cu Fundaţia Ökotárs din Ungaria,
după poluarea Tisei cu cianură. Atunci am lansat programul „Colaborarea ONG în bazinul hidrografic al Tisei”. Prin experienţa acumulată în
primii ani de activitate, Fundaţia pentru Parteneriat a creat şi a dus la
bun sfârşit, conform obiectivelor sale, împreună cu alte organizaţii civice
din ţară şi străinătate, noi şi noi programe.
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Cum a evoluat Parteneriatul pentru Mediu?
În primii şase ani, programul a fost susţinut de cei trei finanţatori
americani amintiţi mai înainte. În prima jumătate a acestei perioade,
am iniţiat două programe de finanţare, aplicanţii putând solicita suma
maximă de 16.500 de lei în primul an, 17.000 de lei în al doilea an şi
20.000 de lei începând cu 2002. În perioada 2002-2005 am primit 699
de aplicaţii, 197 fiind finanţate dintr-un fond total de peste 2 milioane
de lei. În anii următori, din cei trei finanţatori, am mai primit sprijin doar
din partea Fundaţiei Charles Mott. Anul acesta am primit 77 de aplicaţii,
dintre care am finanţat 17, suma totală depăşind 220.000 de lei.
Pentru a putea susţine mai multe iniţiative de protecţia mediului,
Fundaţia a căutat noi finanţatori. Din 2007, programul este susţinut şi
de Apemin Tuşnad S.A. Între 2007 şi 2008 s-au aplicat 112 proiecte, fiind
finanţate 25.
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În aceşti doi ani, suma finanţărilor noastre a fost de peste 430.000
de lei. Priorităţile programului le-am adaptat nevoilor de moment ale
ţării. Au fost momente în care prioritare au fost gestionarea deşeurilor
sau a apei şi momente în care au contat ecologia urbană, managementul ariilor protejate, păstrarea biodiversităţii, Natura 2000, dezvoltarea
rurală, educaţia ecologică sau ecoturismul.
În timp, am modelat şi configuraţia geografică a programului. În primii doi ani, am primit proiecte din 21 de judeţe ale ţării, îndeosebi din
judeţele de pe curbura Carpaţilor. În anul următor, în 2002, s-au putut
bucura de program organizaţiile civice din 26 de judeţe. În 2003, graţie
experienţei acumulate, am extins programul la 33 de judeţe. Formulă în
care am lucrat până în 2007, când am extins programul la nivel naţional. Pe lângă finanţări, am organizat şi traininguri pentru reprezentanţii
organizaţiilor, pe teme precum elaborarea proiectelor, implicarea comunităţilor în diferite activităţi, managementul proiectelor ş.a. Proiectele
model le-am strâns şi le-am popularizat prin publicaţii speciale.
Răspundeți de programele de finanțare ale Fundației pentru Parteneriat. Care sunt cele mai semnificative?
Nu cred că e vreuna mai semnificativă decât cealaltă. Toate programele noastre de finanţare au un rol important în atingerea obiectivelor
noastre. Parteneriatul pentru Mediu este „cel mai în vârstă” şi în cadrul
lui am sprijinit cele mai multe organizaţii. „Moştenire Vie” a fost unul
dintre cele mai frumoase programe, propunându-şi dezvoltarea comunitară prin păstrarea valorilor locale. În cadrul programului Spaţii Verzi
derulat în parteneriat şi susţinut financiar de MOL România, organizaţiile au reuşit să atragă foarte mulţi voluntari, prin amenajarea, „înverzirea” curţilor de şcoli şi grădiniţe. În schimb, prin programul „Atitudine şi
Implicare”, am spirjinit diverse campanii de atingere a unor obiective de
protecţia mediului.
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Aproape toate drumurile verzi din România au luat ființă cu sprijinul
Fundației pentru Parteneriat. S-au împlinit speranțele legate de ele?
În prezent există opt astfel de drumuri realizate cu sprijinul Fundaţiei
pentru Parteneriat. Comparativ cu amploarea finanţărilor, consider că
nu sunt deloc puţine. Ceea ce lipseşte e un drum verde major, dar şi cele
existente trebuie să se mai dezvolte pentru a satisface criteriile Central
European Greenways.
Primul drum verde din ţară a fost Drumul Apelor Minerale, inaugurat
în 2004, în judeţul Harghita, împreună cu Asociaţia de Turism şi de Ocrotire a Naturii din Miercurea Ciuc. Cunoscând această mişcare, Fundaţia
Naturland, în colaborare cu Asociaţia Salvamontiştilor Dancurás, au elaborat şi au implementat al doilea drum verde, Drumul Bradului. Acesta
leagă oraşul Bălan de Borsec. După doi ani, în 2006, am reuşit să susţinem alte trei astfel de iniţiative. Aşa au apărut Drumul Moştenirii din
Maramureş, Drumul Calcarului în judeţul Alba şi Drumul Verde al Râului
Tur în Satu Mare. Cel mai dezvoltat mi se pare a fi Drumul Moştenirii din
Maramureş, succes datorat muncii devotate a Asociaţiei EcoLogic din
Baia Mare. Nu aş vrea să nu amintesc şi de Drumul Aurului, dezvoltat
în comun de către Asociaţia Ecologică „Floare de Colţ” şi Asociaţia Alburnus Maior, în zona Roşia Montana. Scopul acestui drum verde este,
de fapt, acela de a arăta că mineritul de suprafaţă în minele de aur nu
reprezintă singura formă de subzistenţă în zonă.
Cele mai tinere drumuri verzi sunt Drumul Sării şi Drumul
Aşezămintelor Săseşti, ambele din judeţul Mureş. Primul a fost inaugurat recent, de proiectarea şi implementarea proiectului ocupându-se
Asociaţia Focus Eco Center. Pentru cel de al doilea este „se face vinovată” Kinga Öllerer, de la Trustul Mihai Eminescu.
Care a fost satisfacția dumneavoastră cea mai mare în toți aceşti ani
în care ați lucrat pentru Fundație?
Cea mai mare satisfacţie a fost, probabil, faptul că am văzut cum
„cresc” anumite organizaţii cu ajutorul acordat de noi.
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Sunt mândră de...
Zsuzsa Foltányi este fosta directoare a Fundației Ökotárs din Ungaria.
A fost prezentă la naşterea şi dezvoltarea Fundației pentru Parteneriat, acceptând şi postura de membru în consiliul de conducere al Fundației. Cum vedeți, astăzi, activitatea fundației surori din Miercurea
Ciuc?
Fundaţia pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc s-a dezvoltat cu o viteză incredibilă. Dacă ne uităm cum au ajuns, la începutul
anilor ’90, fundaţiile ţărilor din Grupul de la
Vişegrad ceea ce sunt ele astăzi, ne vom da
seama că Fundaţia pentru Parteneriat a fost
un elev excelent.
A învăţat foarte repede, a preluat cu un
tact extraordinar modelele şi relaţiile adaptabile şi le-a aplicat perfect în România. În timp ce noi ăştia „mai bătrâni”,
de multe ori doar vorbim despre metode şi mijloace de obţinere de fonduri, Fundaţia pentru Parteneriat încearcă şi reuşeşte să le şi utilizeze.
Asta ţine de inventivitatea tinerilor...
Interesant e că faţă de ceea ce am trăit noi, fundaţiile din Ungaria,
Polonia sau Cehia – de exemplu, schimbarea continuă a echipei noastre
de lucru – Fundaţia pentru Parteneriat şi-a păstrat până azi aproape în
totalitate aceeaşi echipă unită şi, desigur, pe Laci Potozky, cel care a sudat-o. Să mai adăugăm aici că şi fundaţiile finanţatoare din Statele Unite
şi-au schimbat atitudinea pe care o aveau la începutul anilor ’90. Nu
mai lucrau „cu lesa scurtă”, au început să aibă încredere în ceea ce le
spuneam despre această regiune şi au acceptat tendinţele de dezvoltare
propuse de noi. Din acest punct de vedere, probabil că Fundaţiei pentru
Parteneriat i-a fost mai uşor.
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Ați luat parte împreună cu Fundația pentru Parteneriat la mai multe
programe...
Acestea au fost şi sunt, în cea mai mare parte a lor, programe tematice. Probabil că cel mai important program comun de finanţare a fost
cel lansat în urmat poluării cu cianură a Tisei, din 2000, care în România
a fost coordonat de Fundaţia pentru Parteneriat, în Ungaria, de Fundaţia Ökotárs, lor alăturânduli-se şi o organizaţie din Serbia, pentru aplicarea programului în partea inferioară a cursului Tisei. Poate mă înşel,
dar tehnicile pe care le-am aplicat sau le-am propus atunci organizaţiilor
cărora le-am acordat finanţare – proiecte centrate pe comunitate – sunt
prezente şi azi în programele noastre comune. Bunăoară, programul de
moştenire a valorilor naturii şi cel privind drumurile verzi, care îşi propune păstrarea moştenirii culturale.
Bineînţeles, sunt nenumărate programe derulate în România în care
colaboratorii Fundaţiei pentru Parteneriat nu sunt din Ungaria, ci din
Polonia, Cehia, Slovacia sau Bulgaria. Acest lucru este absolut firesc, deoarece toţi suntem membri ai acestui consorţiu şi suntem atenţi, în programele pe care le elaborăm în comun în primul rând la nevoile propriei
noastre societăţi civile. Aşa cum una dintre valorile cele mai importante
ale programelor noastre e să evităm ca organizaţiile şi comunităţile sprijinite să devină interesate doar de resurse, aşa nici noi nu ne dorim să
ajungem într-o astfel de situaţie.
Care considerați că este cel mai important rezultat obținut în comun?
Desigur, acum am putea să le luăm pe rând, dar, totuşi, consider că
cel mai important lucru este că Fundaţia pentru Parteneriat a primit premiul naţional al Galei Societăţii Civile. Sunt mândră că în Consiliul de
Administraţie şi Comitetul de evaluare a cererilor de finanţare a Fundaţiei pentru Parteneriat am putut sta alături de reprezentanţi de marcă
ai societăţii civile din România. Suntem pe drumul cel bun, dar evoluăm
destul de încet ca şi societate.
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Agenda 21 pentru dezvoltare durabilă
D-le Călin Georgescu, la inițiativa Fundației pentru Parteneriat, în octombrie 2001, la Miercurea-Ciuc s-a implementat Agenda Locală 21.
Programul, pe lângă Fundația pentru Parteneriat şi Primăria Miercurea-Ciuc, a fost finanțat de Centrul Național de Dezvoltare Durabilă şi
Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite. În ce vedeți importanța
Agendei Locale 21 în România?
Agenda Locală 21 sau Planul Local pentru
dezvoltare durabilă este util din cel puţin două
puncte de vedere: analiza pe termen lung a
sistemului de dezvoltare socio-economic şi
conservarea şi utilizarea durabilă a Capitalului Natural. Conservarea resurselor naturale nu a fost un punct forte al administraţiei
locale din România, ori, prin AL21 ne dorim
să conştientizăm acest lucru, pentru ca administraţia locală să urmărească un program pe termen lung de creştere a
calităţii vieţii locuitorilor prin eficientizarea consumului de resurse. Este
şi un progam de implicare civică în folosul comunităţii.
Fundația pentru Parteneriat, împreună cu Centrul Național de Dezvoltare Durabilă, a contribuit la implementarea cu succes a Agendei
Locale 21, în afară de Miercurea Ciuc, şi în oraşele Mediaş şi Sighişoara. Care a fost cel mai mare succes comun?
Faptul că două ONG-uri au lucrat împreună pentru acelaşi obiectiv
este un success, iar comunităţile din oraşele respective au primit pozitiv
aportul celor două organizaţii pentru că au înţeles cum să aibă grijă pe
termen lung de comunitatea lor, protejând în primul rând Capitalul Natural al zonei lor.
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Considerați că oraşele implementează strategiile de dezvoltare durabilă concepute?
Simplul fapt că AL21 acoperă în România peste 40 de oraşe, judeţe şi
comune, înseamnă un mare câştig. Comunităţile locale ţin cont de acest
program, mai ales în condiţiile actuale, când România este ţară membră
a UE, unde dezvoltarea durabilă constituie un obiectiv central.
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Moștenire Vie
Domnul Fabrice de Kerchove a luat legătura cu Fundația pentru Parteneriat în calitatea sa de manager de program al Fundației King Baudouin. Cum a început colaborarea între cele două fundații?
În 2001, Fundaţia King Baudouin căuta în
România un partener pentru implementarea noului său program, Moştenire Vie. Era
o sarcină dificilă deoarece partenerul căutat
trebuia aibă capapcitatea de a combina aptitudinea de a derula programe participative
de conservare a moştenirii culturale cu capacitatea de finanţator. În curând am realizat că
Fundaţia pentru Parteneriat şi Fundaţia Carpatică erau cele mai potrivite în acest sens pentru că aveau capacitatea
să cuprindă dimensiunea financiară şi operativă a programului. Mai mult
de atât, se completau nu numai din punct de vedere al ariei de acoperire
geografică dar ca şi competenţă. În timp ce Fundaţia Carpatică avut un
profil puternic în domeniul moştenirii culturale Fundaţia pentru Parteneriat avea o expertiză specifică în dezvoltarea comunităţii şi abordare
participativă . Colaborarea a început cu ocazia workshop-ului organizat
la Sibiu în 2001, ocazie cu care s-a conturat percepţia comună asupra
naturii complexe a programului Moştenire Vie. Totodată a fost elaborată
o strategie cuprinzătoare pentru implementarea programului în România. De fapt, era vorba de o premieră, când trei fundaţii finanţatoare
importante îşi uneau resursele cu scopul de a dezvolta şi implementa o
astfel de iniţiativă în ţară.
Unul dintre cele mai reuşite programe ale Fundației pentru
Parteneriat,realizat în colaborare cu Fundația King Baudouin şi Fundația Carpatică a fost programul Moştenire Vie. Cum apreciați astăzi
acest program de finanțare şi de întărire a capacității?
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Cred că programul Moştenire Vie a avut o contribuţie importantă
în dezvoltarea comunităţilor din România. Pe lângă cei 420.000 Euro
cheltuiţi în cei trei ani pentru sprijinirea a aproximativ 40 de proiecte
locale, valoarea adăugată a programului a constat în stilul de abordare
avantgardist şi inovativ în ceea ce priveşte dezvoltarea comunitară. Programul Moştenire Vie a contribuit substanţial la o mai bună înţelegere
a conservării moştenirii culturale, o practică ce poate fi concepută şi
înţeleasă nu doar ca obligaţie ci ca o resursă pe care oamenii o pot valorifica pentru dezvoltarea comunităţii. Această nouă abordare a noţiunii
de moştenire a generat o puternică forţă de motivare la nivelul comunităţilor implicate.
După părerea Dvs. care este cea mai mare realizare a programului?
Este greu să numesc un singur eveniment, dată fiind diversitatea
proiectelor sprijinite în România şi diferitele nivele la care programul
a avut impact. Moştenire Vie a transformat situaţia mai multor grupuri
culturale, a aşezărilor şi amplasamentelor dintr-una precară în locuri
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mai sigure. Avem motive bune să credem că acesta va continua să joace
un rol pozitiv la nivelul comunităţilor. S-au creat organizaţii noi iar cele
existente au devenit mai puternice şi mult mai echipate ca să reuşească
în viitor. S-au format parteneriate în care societatea civilă a jucat un rol
important de conducător şi mediator. Oamenii au dobândit cunoştinţe
în domeniul managementului, al administraţiei, în fundraising, consultanţă şi în lucrul cu oamenii. Chiar şi pentru partenerii mai experimentaţi, obişnuiţi cu dezvoltarea comunitară, a fost o provocare să lucreze
în domeniul cultural şi au învăţat şi ei în acest proces. Pe lângă aceste
rezultate concrete, un factor critic de succes a fost abordarea inovativă,
bazată pe principii, al programului. În dezvoltarea îndrumarului - cu caracter de sprijin, nu unul restrictiv - s-au fixat 10 principii, menite să ajute oamenii să-şi clarifice ideile, să elaboreze planurile de proiecte şi să
aibă un rol critic în luarea deciziilor. De fapt, impactul acestor principii a
trecut de „graniţele” programulului în sensul că nu numai echipa de proiect, dar şi partenerii instituţionali au început să le aplice în munca lor.
Bugetul programului pentru perioada 2002 – 2005 a fost de 420.000
Euro. Cu toate că programul a avut rezultate remarcabile, s-a publicat o carte şi a acoperit o necesitate importantă, ce credeți, de ce a
fost închis?
Decizia de a închide acest program a fost luată de Comitetul de Conducere al Fundaţiei King Baudouin cu mult înainte de terminarea acestui ciclu de trei ani şi de obţinerea acestor rezultate remarcabile. Cauza
principală a fost aceea că ciclul programelor Fundaţiei King Baudouin
pentru Europa de Sud-est, din care făcea parte şi Moştenirea Vie, a ajuns
la sfârşit şi nu s-a mai potrivit cu noile planuri, care se îndreptau către
integrarea Balcanilor în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, sprijinul
Comisiei Europene a permis prelungirea unor activităţi regionale şi să
introducă experienţa Moştenirii Vii atât în domeniul cultural cât şi în
cel al dezvoltării comunităţii. Cu toate că programul este încă derulat în
Bulgaria şi Bosnia - Herţegovina pe o scară mai mică, se pare că supravieţuieşte mai mult ca idee, şi sperăm şi ca o practică.

39

III. Misiune clar identificată

Au dezvoltat și susținut un concept integrat de
protejare a mediului înconjurător
D-na Lorena Stoica este directoarea Fondului de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice şi membră a Comitetului de evaluare a cererilor de
finanțare a Fundației pentru Parteneriat. Cum apreciați nivelul cererilor de finanțare? Credeți că există progrese semnificative la nivelul
organizațiilor de mediu?
Din anul 2002, am onoarea şi bucuria de
a fi membră în această structură. Activitatea
derulată în contextul Comisiei de Evaluare
a Fundaţiei pentru Parteneriat a constituit
pentru mine o oportunitate de a fi mereu la
zi cu nivelul de dezvoltare al organizaţiilor şi
al activităţilor derulate în domeniul protecţiei
mediului precum şi în domeniile asociate.
An de an, am putut observa evoluţia acestor
initiaţive şi a acestor structuri, precum şi impactul programelor administrate de Fundaţia pentru Parteneriat în direcţia educaţiei, transparenţei,
parteneriatului, ca cerinţe şi condiţii de bază pentru o dezvoltare durabilă în direcţia protecţiei mediului înconjurător. Fundaţia pentru Parteneriat este recunoscută la nivel naţional ca fiind singura structura care
a dezvoltat şi susţinut un concept integrat de protejare a mediului înconjurător, prin fiecare program derulat, de la înfiinţare şi până astăzi.
Standardele susţinute de către acest organism s-au impus la nivelul beneficiarilor programelor sale ca şi condiţii esenţiale pentru o dezvoltare
permanentă şi pentru un impact din ce în ce mai palpabil, al activităţilor
promovate şi derulate.
Recent, împreună cu Fundația pentru Parteneriat şi cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, ați participat la crearea Fondului
ONG. De ce este nevoie de un astfel de fond? Care este scopul lui şi
cine sunt partenerii?
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Obiectivul Fondului ONG, înfiinţat de Mecanismul Financiar al Zonei
Economice Europene (European Economic Area - EEA), este de a consolida societatea civilă din România prin sprijinirea unor proiecte în cinci
domenii prioritare: consolidarea democraţiei; oportunităţi pentru participarea copiilor şi tinerilor la viaţa comunităţii; incluziune socială şi
acces la servicii sociale; protecţia mediului; conservarea şi valorificarea
patrimoniului cultural. Programul de finanţare este administrat în parteneriat de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia
pentru Parteneriat şi Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice –
FDEC România. Colaborarea directă cu Fundaţia pentru Parteneriat, ca şi
„grant-makeri”, a început din 2001 când, la nivelul României, am format
primul parteneriat privat în cadrul unui program de finanţare. Programul respectiv - Living Heritage – Moştenire Vie, s-a derulat în intervalul
2001–2005 şi a fost susţinut financiar şi logistic de Fundaţia pentru Parteneriat, FDEC România şi Fundaţia King Baudouin din Belgia. Programul
constituie şi astăzi, un exemplu de bună practică în privinţa implementării unui program de finanţare. Astfel, în momentul în care s-a decis
crearea Fondului ONG, implicarea noastră ca parteneri a fost un demers
firesc. Acest Fond constituie în momentul de faţă, o oportunitate unică
pentru organizaţiile neguvernamentale din România, de a-şi reanaliza
misiunea, orientarea şi strategia pe termen lung, ca parte integrantă a
procesului de dezvoltare a comunităţilor în care activează.
De asemenea, pentru structurile implicate
în administrarea acestui
program, programul constitue o oportunitate de
a demonstra coerenţa
programelor de finanţare
derulate anterior de către
fiecare dintre noi şi rostul
unor demersuri similare
viitoare.
Participare publică pentru renovarea străzii Sforii din Braşov
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Eco - Business
– pentru inițiative mediu-protective
„Atitudinea eco-conştientă reprezintă secretul succesului” ne învață,
din 2001, mottoul programului Eco - Business al Fundației pentru Parteneriat. Scopul este acela de a mai îmbunătăți calitatea concurenței
între întreprinderile mici şi mijlocii prin introducerea unor măsuri de
mediu protective în sfera afacerilor din România. Pe Judith Molnár,
coordonatoarea de program, am întrebat-o de ce a fost atât de importantă lansarea programului EcoBusiness în România?
Sunt lucruri despre care nu putem spune
decât că s-au întâmplat în momentul şi la locul potrivit. În acea perioadă, nici presa, nici
clasa politică nu considera protecţia mediului
un domeniu prioritar. Mă mai lovesc şi astăzi,
destul de des, de oameni care consideră că
trebuie să guverneze legea numerelor mari.
Ne ocupăm de cei câţiva mari poluatori, ale
căror deşeuri sunt bătătoare la ochi, dar ignorăm cele peste 90 de procente din sectorul secundar pe care o formează întreprinderile mici şi mijlocii. Din acest motiv, orice acţiune, orice
idee sau petiţie care îi vizează „pe cei mici” e extrem de importantă. Tot
atunci, aderarea la „club” putea conferi membrilor o anumită ţinută, un
fel de sentiment că aparţin elitei, că sunt „aleşi”, lucru care, în schimb,
presupune şi transparenţă, şi posibilitatea de a fi monitorizat, metode
care pot micşora semnificativ efectele firmelor asupra mediului. Dintre
membrii de odinioară ai clubului din cadrul programului, majoritatea au
introdus sisteme de management de mediu (ISO 14001).
Cine au fost finanțatorii? Cum ați reuşit să-i convingeți să vă spijine?
Primii finanţatori ne-au sprijinit prin fundaţia soră din Polonia. Erau
bani publici din Anglia, DFID (Department for International Develop-
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ment) virându-i, complementar consultanţei profesionale pe care ne-au
acordat-o, prin Groundwork Blackburn, o altă organizaţie de acolo. Am
reuşit, apoi, să obţinem nişte finanţări PHARE şi prin DG Environment,
respectiv alte finanţări, prin binevoinţa partenerului nostru de mai târziu, KÖVET INEM din Ungaria.
Cum a funcționat programul?
Modelul care a funcţionat în Anglia am încercat să-l adaptăm condiţiilor de aici. Am făcut o evaluare a nevoilor şi ne-am lovit de întrebările pentru care, ca să răspundem, a trebuit să organizăm, pe urmă,
mai multe seminarii lunare. Pe vremea aceea infomaţiile despre efectele produse asupra mediului de activitatea companiilor erau puţine. Nici
sistemele de management de mediu nu erau la mare modă. Aşadar, am
încercat să găsim soluţii îndeosebi economice (învăţând acest lucru tot
de la partenerul englez).
Am optat pentru această abordare, ca să nu-i alungăm pe întreprinzătorii mai puţin umblaţi în ale ecologiei. În tot cazul, e evident că a
lipsit şi lipseşte educaţia ecologică din manualele şcolare din România
şi, implicit, din cultura firmelor. Apoi, am asigurat membrilor clubului o
continuitate a colaborării între ei, le-am distribuit newsletter-uri si le-am
oferit evaluări de mediu preliminare. Cele mai importante s-au dovedit
a fi seminariile lunare. Ca să concluzionez, mă întâlnesc şi azi cu reprezentanţi de firme care îşi etalează cu mândrie legitimaţia de membru al
clubului.
În paralel cu lansarea programului, am început şi pregătirea echipei,
incitând specialişti care să poată „traduce” cunoştinţele lor întreprinzătorilor. Am dat, astfel, de specialişti şi membrii ai clubului şi la Cluj.
Ei aveau, însă, cu totul alte pretenţii decât cei din Harghita. N-au cerut
să facem un audit al problemelor firmei printr-o evaluare prealabilă a
mediului, în schimb, le plăcea foarte mult să vorbească despre asta la
seratele organizate în cadrul clubului.
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În perioada 2002-2004 ați acordat şi premiile EcoBusiness. Ce firme
au primit aceste premii şi prin ce s-au evidențiat ele?
Nici premiile acordate întreprinderilor nu au o tradiţie prea solidă în
zona noastră. La început, abia am reuşit să convingem câteva firme să
intre în concurs. Le-am premiat pe cele care, depăşind aşteptările legale,
au luat măsuri de reducere a poluării mediului (Huron, Solaris Trade,
Kobezol). Premiile au în primul rând o valoare simbolică, dar colaboratorul nostru din Cluj le-a oferit celor de la Huron şi un sistem integrat de
management. Unul dintre rezultatele noastre esenţiale, cred că a fost
conştientizarea specialiştilor şi a angajaţilor cu privire la importanţa problemelor de mediu. Am reuşit să transmitem la mai multe sute de angajaţi mesajul că orice activitate economică are efecte negative asupra
mediului şi că e responsabilitatea celui care desfăşoară respectiva activitate economică să reducă aceste efecte sau, în caz ideal, să le elimine.
Un pas la fel de important a fost utilizarea şi popularizarea tehnicilor de
conştientizare eco-conştiente (eco-cartografierea, calcularea amprentelor ecologice şi calculul stelei ecologice, mai exact, cuantificabilitatea şi
posibilitatea măsurării efectelor asupra mediului).
Programul Eco-Business a adus Fundației pentru Parteneriat, în 2005,
şi un premiu internațional. Care au fost atuurile care au convins juriul?
Societatea Austriacă pentru Mediu şi Dezvoltare Tehnică (ÖGUT) este
una dintre cele mai vechi platforme care acordă premii de protecţia mediului în Europa. Premiile sunt anuale şi se acordă la cinci categorii: Femeile şi mediul înconjurător, Participare comunitară, Comunităţi durabile, „Exportul” de tehnică de mediu şi de protecţie a mediului în Europa
Centrală, de Est şi de Sud, respectiv Protecţia mediului şi tehnica de mediu în Europa Centrală, de Est şi de Sud. În 2005, programul EcoBusiness
al Fundaţiei pentru Parteneriat a câştigat premiul la ultima categorie,
cu proiectul „ Popularizarea primilor paşi eco-conştienţi”. Festivitatea
de premiere a avut loc la 8 noiembrie, la Hofburg, în Viena, în prezenţa
a 500 de invitaţi. Obiectivul proiectului a fost acela de a introduce în
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România, la nivelul întreprinderilor, managementul de mediu. Proiectul
a avut un caracter inovativ pronunţat, venind cu o abordare absolut inedită pentru Europa Centrală, de Est şi de Sud. În numai 14 luni, Fundaţia pentru Parteneriat şi-a atins obiectivul punând accent pe IMM-uri şi
pe organizaţiile nonguvernamentale. Rezultatele proiectului: consiliere
profesională pentru IMM-uri pentru a găsi măsurile prin care, atât din
punct de vedere al mediului înconjurător cât şi economic, efectele să fie
pozitive; ecocartografierea a şapte firme; organizarea a şapte seminarii
şi a unei conferinţe, cu 297 de participanţi; identificarea primelor două
studii de caz şi elaborarea şi prezentarea documentaţiei aferente (strângerea selectivă a PET-urilor: Solaris Trade S.R.L. din Miercurea Ciuc; şi
folosirea deşeurilor lemnoase pentru producerea energiei termice: TigRad System S.R.L. din Gheorgheni); popularizarea certificării normelor
ISO 14001 şi înregistrării EMAS.

Decernarea premiului OGUT la Viena
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Împotriva cuvelor de beton
În toamna lui 2005, a început, la Mădăraş un proiect extrem de dăunător de amenajare a pârâului din sat. Localnicii şi-au dat seama de
urmările periculoase abia după începerea lucrărilor, o parte dintre ei
încercând să facă ceva împotriva distrugerii mediului. Károly Petres şi
Katalin Hajdu au participat la acțiunile de protest în calitate de membru al administrației locale şi localnic direct afectat de problemă, respectiv lider al tinerilor şi participant la dezvoltarea rurală a aşezării.
Cum a început de fapt amenajarea pârâului?
Katalin Hajdu: Lucrările de amenajare a
pârâului din Mădăraş au început în toamna
lui 2005. Domnul preot a atras atenţia celor
prezenţi, la sfârşitul slujbei, că pârâul urmează
să fie amenajat şi că executanţii lucrării caută
forţă de muncă locală. Acesta a fost momentul în care sătenii au luat cunoştinţă de marea
investiţie. Entuziasmul a fost mare având în
vedere că e vorba de o comună recent înfiinţată, care a reuşit, în sfârşit, să atragă o investiţie mare, prin care va
dispărea, odată pentru totdeauna, frica de inundaţii. Marea parte a mădărăşenilor n-a realizat ce lovitură urma să se dea mediului înconjurător.
Cei care locuiau pe malul pârâului s-au bucurat că clădirile construite
pe pârâu vor fi dotate cu fundaţii de beton. Sătenii au văzut doar partea pozitivă a lucrurilor, pentru că aşa le-a fost prezentată povestea. Din
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păcate, în cea ce priveşte majoritatea, lucrurile nu s-au schimbat nici în prezent. O familie
care locuieşte pe malul pârâului a protestat
din primul moment, repurtând chiar mici
succese. Participarea locală, însă, s-a dovedit
prea puţină pentru a putea bloca distrugerea
mediului.
Károly Petres: În septembrie, pe partea
superioară a pârâului Mădăraş, copacii au fost tăiaţi, iar escavatoarele
firmei executante au început lăţirea albiei. Copacii de lângă pârâu au
fost tăiaţi în mare parte de localnicii care locuiau în imediata apropiere
a apei pentru că firma le-a promis că dacă vor tăia copacii, îi pot şi lua, în
schimb, dacă tăierea copacilor se va face de angajaţii firmei, localnicii nu
vor putea avea nici o pretenţie. La începutul lui octombrie am constatat
cu surprindere că firma a început să betoneze fundul apei. Priveam cu
stupoare cum, în timpul lucrărilor, au ignorat total aspectele legate de
protecţia mediului, distrugând tot arealul natural pârâului. Degeaba neam adresat îngrijoraţi primarului de atunci, Géza Miklós, nici nu a stat
de vorbă cu noi. Viceprimarul, László Biró, a fost la fel de pasiv. Am aflat,
apoi, că nu vor construi nici măcar scări de acces, pentru că, spuneau
reprezentanţii firmei, nu figurează în proiect. La şedinţele consiliului local, în calitate de consilier (fiind singurul consilier care locuieşte lângă
pârâu şi este direct afectat), am încercat inutil să îi informez şi să îi conving pe colegii mei despre gravitatea situaţiei. Le-am arătat incusiv fotografii, dar tot nu am putut să îi sensibilizez. După toate acestea, pe 13
octombrie, m-am adresat autorităţilor. Am sesizat problemele de fond
ale metodei de amenajare a pârâului la biroul local al Apelor Române
solicitând rezolvarea lor. Pe lângă asta, am cerut Gărzii de mediu verificarea legalităţii lucrărilor. Cei de la ape nu mi-au dat răspuns, iar Garda
a răspuns superficial, într-o manieră deloc satisfăcătoare. La sfârşitul lui
octombrie, SGA a pornit procedura de autorizare a lucrărilor la Agenţia
de Protecţia Mediului, iar la 10 decembrie am luat parte la prima audiere în care Agenţia a cerut investitorilor soluţii în protejarea faunei şi
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florei pârâului. În toată această perioada, lucrările de betonare au continuat şi, până la sfârşitul anului, au acoperit o porţiune de 100-150 de
metri din pârâu. În februarie 2006, am adresat o scrisoare Consiliului
Judeţean prin care reproşam că lucrările au avut loc fără informarea,
implicarea şi acordul comunităţii locale, iar executanţii au făcut practic
imposibil accesul la pârâu şi au distrus tot arealul acestuia. Am cerut luarea în considerare a nevoilor comunităţii şi modificarea planului de amenajare. Petiţia a fost semnată de 32 de locuitori care trăiau în imediata
apropiere a deja betonatului sector al pârâului. Am primit audienţă la
Consiliul Judeţean, dar nu mi s-a garantat nici un ajutor. După ce petiţia
a fost dată publicităţii, mai mulţi semnatari au fost ameninţaţi şi s-a încercat asmuţirea opiniei publice împotriva celor care se opuneau betonării. În martie-aprilie, Géza Miklós demisionează din funcţia de primar
şi este numit director al Administraţiei Apelor Române- Olt din Harghita.
În luna mai, la Agenţia de Protecţia Mediului s-au rediscutat autorizarea
lucrărilor de amenajare a pârâului Mădăraş, discutându-se schimbarea
proiectului, care preciza, printre altele, că la fiecare 120 de metri se vor
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turna, pe fundul pîrîului, baraje de 30 de centimetri în scopul „protejării” florei şi faunei, urmând ca de-a lungul malului să se ridice un baraj
de beton de aceeaşi înălţime.
Katalin Hajdu: Sunt membră a asociaţiei de tineret locale (MIFOR)
încă de la înfiinţarea ei. Împreună cu câţiva dintre colegii mei, mai sensibili la evenimentele locale, nu am privit cu ochi buni fărădelegea care
se comitea la noi din sat. Nemulţumirea ne-am exprimat-o primarului
de atunci, care ne-a răspuns că, din păcate, aceasta este singura soluţie
pentru amenajarea pârâului, pentru asta a fost alocată suma şi, dacă
nu vor continua lucrările în forma aceasta, am putea pierde toţi banii.
În acel moment, tineri fiind, am simţit că suntem prea slabi pentru a
opri lucrările şi, eventual, pentru a-l îmbuna pe primar. Aşa că pentru
operioadă scurtă de timp ne-am împăcat cu soarta noastră. Din păcate,
deşi trăim într-un sat mai mic, cele două iniţiative au trecut una pe lângă
cealaltă. Puteam fi mai puternici de la bun început.
Cum a apărut în toată ecuație Fundația pentru Parteneriat?
Károly Petres: În momentul acela mi-am dat seama că autorităţile nu
ne vor ajuta şi că nu avem ce aştepta de la administraţia locală. O parte
a comunităţii, cea care a fost ameninţată, nu are curajul să vorbească,
iar cealaltă parte e dezinteresată sau nu îşi dă seama de gravitatea problemei. Situaţia părea în impas. La sfatul colegilor mei de muncă, l-am
căutat pe László Potozky, directorul Fundaţiei pentru Parteneriat.
În ce măsură vi s-a părut eficient ajutorul dat de Fundație?
M-am bucurat să văd că László Potozky şi-a dat seama de gravitatea
situaţiei. A fost de părere că nicăieri nu e permisă o distrugere de aşa
proporţii. După audienţa organizată în iunie de APM, aceasta a considerat daunele lucrărilor prea mari şi a cerut pregătirea unui studiu de
impact asupra mediului. Cu toate acestea, betonările au reînceput. În
consecinţă, Fundaţia pentru Parteneriat a organizat la 13 iulie 2006 o
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conferinţă de presă în care critica legitimitatea metodei de betonare
folosite şi cerea respectarea legalităţii. Opinia publică a devenit atentă
la cazul din Mădăraş, iar autorităţile au fost obligate să acţioneze. Cazul a atras şi atenţia prefectului, care a chemat la negocieri autorităţile
abilitate. În urma discuţiilor, Garda de Mediu a blocat lucrările, până la
obţinerea autorizaţiei de către executant. Fundaţia pentru Parteneriat a
fost singura care şi-a asumat cazul pârâului din Mădăraş, a sensibilizat
opinia publică şi a exercitat presiune asupra organelor abilitate pentru
respectarea şi aplicarea legii.
Katalin Hajdu: Bineînţeles că iniţiativa locală e cea care poate face cel
mai mult într-o asemenea poveste, dar noi nu am fost destul de puternici pentru gestiona realizarea unei astfel de investiţii aşa cum trebuie.
Obiectivele Fundaţiei pentru Parteneriat, responsabilitatea pe care şi-o
asumă liderul ei şi colegii acestuia, pot face minuni. Chiar dacă întâmplarea noastră e mică faţă de alte realizări ale lor, noi, totuşi, credem că
salvarea pârâului Mădăraş constituie cel mai mare succes al lor. Mulţumită lor, am reuşit să ne apărăm parţial micul nostru univers.
Cum stați în prezent cu amenajarea?
Károly Petres: Din păcate, stoparea lucrărilor de betonare a constituit
doar praf în ochi din partea autorităţilor. Pe la mijlocul lui august, sub
pretextul conservării porţiunii începute, executantul a continuat betonările, braţ la braţ cu solicitantul lucrării, manipulând pe mai departe
marea parte a naivei comunităţi locale şi spunându-le că bazinul de beton e soluţia ideală pentru amenajare. Lucrările s-au derulat neîntrerupt
în 2006, 2007 şi în prima jumătate a anului 2008, braţul inferior al pârâului fiind betonat, şi el, în întregime. În porţiunea din amonte, cea de la
ramificarea pârâului, n-au mai betonat albia, dar au ridicat, pe cele două
maluri, un perete de beton înalt de 1,5-2 metri. Abia mai târziu am aflat
că administraţia judeţeană a emis ulterior autorizaţia de construcţie. În
vara lui 2007, la invitaţia lui László Potozky, a sosit la Mădăraş domnul
Ladislav Miko, directorul Departamentului de Protecţia Mediului din
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cadrul Comisiei Europene, care a putut vedea cu ochii lui ce investiţii
„grozave” se fac în România zilelor noastre. Directorul Fundaţiei pentru
Parteneriat l-a sesizat de mai multe ori pe secretarul de stat şi, mai târziu, ministru al mediului, domnul Attila Korodi (pentru a atrage atenţia
asupra nerespectării legislaţiei în vigoare) care, printr-un ordin emis în
septembrie 2007, a interzis folosirea metodei de betonare a albiilor.
Lucrările de betonare au fost oprite în iunie 2008, după ce am trimis,
împreună cu Fundaţia pentru Parteneriat, o scrisoare deschisă domnului ministru. Din păcate, n-am putut salva de la betonare doar un sfert
din porţiunea de pârâu care străbate aşezarea noastră. Să sperăm că
pe porţiunea neamenajată vor fi folosite doar metode care protejează
mediul şi că la un moment dat vom apuca să vedem şi reabilitarea sectoarelor de pârâu distruse.
Katalin Hajdu: Ca urmare a amenajării pârâului, am înfiinţat o organizaţie locală de mediu care îşi propune, printre altele, reabilitarea pârâului Mădăraş. În atingerea acestui obiectiv am primit, de asemenea,
sprijinul Fundaţiei pentru Parteneriat.

Peisaj distrus de cuva de beton
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Coaliția pentru arii protejate
Fosta directoare a Parcului Național Retezat, Erika Stanciu, prima
administratoare a unui parc național din România, este în prezent
şefa Grupului de silvicultură şi arii protejate din cadrul WWF (World
Wild Fund – Programul Dunăre-Carpați) şi preşedinta Europarc. Ea
urmăreşte de ani buni activitatea Fundației pentru Parteneriat şi, mai
mult, în ultimii ani a acceptat să fie membră a Consiliului de Conducere a fundației. Din câte ştiu, printre altele, ați inițiat împreună
organizarea rețelei Natura 2000 în România...
Da, WWF, împreună cu Fundaţia pentru
Parteneriat şi Societatea Ornitologică Română, au strâns laolaltă, în 2004, cele mai active
organizaţii de mediu de atunci pentru a începe discuţiile legate de Natura 2000 şi pentru
a decide paşii care trebuie făcuţi pentru lansarea reţelei şi în România. Legea cadru exista deja pe hârtie, dar iniţiativa noastră propunea altceva, Coaliţia Natura 2000, un cadru
elaborat nu neapărat pe temeiuri oficiale şi care propunea colaboarea
între organizaţiile de mediu şi, în special, între cele care se ocupau de
ariile protejate. Aşa se face că, în prezent, Coaliţia are peste 50 de fundaţii membre, cele care sunt cele mai ataşate iniţiativei Natura 2000 şi
care ne-au ajutat în crearea acestei reţele.
În ce fază se află rețeaua Natura 2000 în România?
Unde ne aflăm azi? România se poate mândri deocamdată doar cu
stabilirea ariilor. Nu se poate vorbi, încă, de o protecţie propriu-zisă a
speciilor şi a arealurilor. În multe locuri, proprietarii ariilor nu ştiu exact
nici măcar dacă au sau nu în pădurea sau câmpia lor eventuale specii
sau arealuri protejate sau destinate protejării şi ce anume ar trebui făcut pentru ca acestea să supravieţuiască. Ca să nu amintim de faptul că
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despre sprijinul pe care statul trebuie să-l acorde acestor proprietari, în
cazul în care au nevoie de un tratament special pe ariile incluse în Natura 2000, nici măcar nu se discută.
Ce semnificație are faptul că, în prezent, 18% din suprafața României
este parte a rețelei Natura 2000?
Faptul că aproape o cincime a ţării o formează ariile protejate înseamnă, cred, destul de mult şi ar trebui să acordăm importanţa cuvenită acestui lucru. Asta demonstrează că, în linii mari, ne putem bucura
încă de suprafeţe aflate într-o condiţie bună, că avem unde ne proteja
flora şi fauna şi că există încă locuri în care, dezvoltând arealul natural,
putem demonstra că, da, putem vorbi de dezvoltare, iar aceasta este
dezvoltarea durabilă, cea care are în vedere biodiversitatea.
Ce alte inițiative comune au existat cu Fundația pentru Parteneriat?
Ne-am dat de multe ori mâna când a venit vorba de iniţiative legislative sau când a trebuit să luăm poziţie în interesul protecţiei mediului
şi a ariilor protejate. Fundaţia pentru Parteneriat a susţinut mereu iniţiativele care însemnau un nou pas pentru creşterea capacităţii organizaţiilor de mediu de a lupta pentru ariile protejate. La iniţiativa WWF, a
Fundaţiei pentru Parteneriat şi a Coaliţiei, s-au născut acţiuni în urma
cărora a apărut Ghidul pentru numărarea caprelor negre, Îndrumarul
pentru prevenirea sau stoparea investiţiilor ilegale de pe ariile protejate
şi s-a creat cadrul de monitorizare a investiţiilor de infrastructură de schi
preconizate în arii protejate.
Știu că a-ți colaborat şi pentru înființarea ANAP, Agenția Națională a
Ariilor Protejate. Cu ce rezultate? De ce e nevoie de o astfel de autoritate?
Din păcate, rezultatele nu sunt prea îmbucurătoare. Chiar dacă ANAP
există pe hârtie, momentan, noul guvern l-a pus pe o linie moartă şi nu
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ştim ce soartă va avea. Ar fi fost mare nevoie de o astfel de instituţie: aici
ar trebui să se adune specialişti buni şi entuziaşti, pe de o parte, pentru
ai ajuta pe cei care gestionează ariile protejate, pe de altă parte, pentru
a reuşi să strângă fondurile necesare care să asigure administrarea ariilor protejate pe plan naţional. Ca să nu mai vorbim că aceasta este autoritatea care ar trebui să aloce timp şi energie pentru soluţionarea problemelor legate de complicata şi urgenta Natura 2000. Eu sper, totuşi,
că la un moment dat îşi va începe activitatea şi va exista oportunitatea
şi voinţa de a aduna acolo oameni cu adevărat profesionişti şi entuziaşti.
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Protecția păsărilor și o gospodărie model cu
Fundația pentru Parteneriat
Asociația pentru Protecția Păsărilor şi a Naturii “Grupul Milvus” din
Târgu Mureş are ca obiectiv principal, aşa cum o indică şi numele,
protecția păsărilor. Prin urmare, prima întrebare pe care i-am adresat-o preşedintelui asociației, Tamás Papp, a fost cum vede el protecția păsărilor din România în momentul de față.
Protecţia păsărilor este inseparabilă de
protecţia mediului, iar în cazul României,
ambele forme sunt marcate de aderarea ţării la Uniunea Europeană. Acest aspect are
atât consecinţe pozitive cât şi negative, dar
sperăm ca pe termen lung să primeze cele
pozitive. Aderarea a întârit mulţi factori care
ameninţă mediul înconjurător şi, implicit, şi
speciile de păsări. Mă gândesc aici în primul
rând la dezvoltarea neobişnuit de rapidă a infrastructurii (clădiri, drumuri, autostrăzi), proces în urma căruia dispar sau suferă modificări
ireversibile, arealuri importante sau populaţii din anumite specii care
rămân izolate în urma construcţiei de autostrăzi. Au apărut, însă, pericole noi, care transformă fundamental mediul înconjurător, peisajul.
Bunăoară, politica agrară a UE nu sprijină îndeajuns agricultura tradiţională, extensivă şi, ca atare, structura de peisaje formată din micile
terenuri agricole exploatate intensiv va dispărea. Aceleaşi riscuri ameninţă şi suprafeţele mari formate din pajişti şi păduri şi care nu doar că
sunt importante pentru protecţia mediului, dar conferă şi specificitatea
şi atractivitatea turistică a Ardealului.
Din fericire, aderarea are şi aspectele ei pozitive, pe care trebuie să
învăţăm să le exploatăm. Cele mai importante ţin de legislaţia europeană, care, pe de o parte, prevede crearea de arii protejate pentru arealuri
noi (prin reţeaua Natura 2000), iar pe de altă parte, face posibil controlul respectării şi aplicării legislaţiei de mediu. Cu alte cuvinte, există un
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for „superior” la care se pot depune plângeri în caz că am trecut de toţi
paşii procedurali de la noi din ţară. Din păcate, la acest capitol organizaţiile de mediu din România nu au avut până acum foarte mult succes.
Aşadar, în prezent, cel mai important lucru e să exploatăm cât mai bine
avantajele pe care ni le oferă aderarea la UE, pentru a proteja natura şi
pentru a reduce cât mai mult efectele negative ale aderării. Cât succes
vom avea pe acest plan? Rămâne să vedem când vom publica volumul
care va aniversa 20 de ani de existenţă ai Fundaţiei pentru Parteneriat.
Grupul Milvus are activități de protecție a mediului, de cercetare şi
de popularizare a problemelor din domeniul său. Apariția anumitor
publicații ale organizației a fost posibilă cu sprijinul Fundației pentru
Parteneriat. Care au fost acestea şi de ce a fost nevoie de publicarea
lor?
Fundaţia pentru Parteneriat a sprijinit mai multe publicaţii editate
de Grupul Milvus, marea lor majoritate fiind despre păsările răpitoare,
pentru că noi ne-am gândit (şi la fel gândim şi acum) că aceasta este
una din grupele de specii cele mai periclitate din ţară. Iată câteva titluri:
„Păsările răpitoare de zi din zona deluroasă”, „Şoimul dunărean (Falco
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cherrug) şi popândăul (Citellus citellus) în câmpia de vest”, „Acvila de
munte şi şoimul călător”. Tot cu sprijinul Fundaţiei pentru Parteneriat
am publicat şi volumul „Biologia şi ecologia lupului. Metode de prevenire a pagubelor”. Din păcate, protecţia mediului nu are tradiţie în România; oamenii stau şi nu înţeleg ce au unii de s-au apucat să protejeze
animale şi plante... Prin urmare, a fost şi e o mare nevoie de popularizare. Ştim cu toţii că organizaţiile civice gestionează mult mai eficient banii
decât instituţiile statului, aşa că finanţările acordate organizaţiilor civice
de către Fundaţia pentru Parteneriat au fost, credem noi, gestionate în
cel mai bun mod cu putinţă.
În cadrul programului „Moştenire vie”, Grupul Milvus a derulat un
proiect dedicat berzelor. Din ce a constat, de fapt, acest proiect? De
ce e nevoie de o protecție susținută a berzelor şi cum a devenit Dumbrăveni un sat al berzelor?
Obiectivul principal al proiectului „Dumbrăveni – satul berzelor” a
fost acela de a conşientiza în rândul comunităţii locale valoarea „moştenirii” populaţiei de berze din sat (12-15 perechi). Am considerat că
protejarea pe termen lung a berzelor este posibilă doar în cazul în care
comunitatea locală recunoaşte această valoare şi se implică în protecţia
lor. Cred că ne-a reuşit. Dacă la începutul programului, marea majoritate a localnicilor considerau că berzele nu sunt importante, acum, după
patru ediţii de succes al Festivalului Berzelor, toată lumea ştie că aceste
păsări reprezintă elemente importante pentru imaginea satului. Am înfiinţat şi un muzeu al berzelor, unde, printre altele, pe monitorul calculatorului se pot vedea imagini live din viaţa cuplurilor de berze, cu ajutorul
camerele de vederi amplasate deasupra cuiburilor acestora. Populaţia
de berze din Dumbrăveni este una foarte sensibilă, ameninţarea principală fiind, în acelaşi timp, şi cea mai mare problemă de mediu din România şi din lume: dispariţia sau distrugerea habitatelor. Supravieţuirea
berzelor depinde în mare măsură de existenţa acestor arealuri (păşuni,
câmpii cu iarbă). Din păcate, când trebuie luată o decizie în privinţa construirii unei clădiri sau pentru modificarea unui teren, bunăoară, cum se
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întâmplă când soseşte un investitor în localitate, decidenţii, consiliul local sau primarul recomandă mai întâi locurile cu iarbă, pentru că acestea
sunt considerate, faţă de terenurile agricole, că au o valoare mai redusă.
Când, de fapt, din punct de vedere al protecţiei mediului lucrurile stau
tocmai invers. Dumbrăveni este un sat situat destul de aproape de Târgu
Mureş, motiv pentru care „presiunea” pentru construirea de clădiri în
arealul berzelor este destul de mare.
Faptul că Dumbrăveniul a devenit faimos pentru berzele sale se datorează şi unei confuzii interesante. Într-una din declaraţiile mele de la
radio am anunţat că am dori ca Dumbrăveni să devină un sat al berzelor.
Presa a interpretat această declaraţia mea ca şi cum ni am fi intenţionat să schimbăm numele satului, din Dumbrăveni în Satul Berzelor...
Valoarea de ştire a acestei informaţii a fost mai mare decât cea a oricărei acţiuni întreprinse de noi aici, aşa că am fost căutaţi de foarte mulţi
jurnalişti. Le-am explicat că e vorba de o neînţelegere, dar, mi-au spus
jurnaliştii, dacă tot au făcut deplasarea până aici, vor transmite ştirea...
Au trecut trei ani de la primul festival al berzelor. Ce s-a întâmplat de
atunci? Mai e nevoie de Grupul Milvus la Dumbrăveni sau proiectele
demarate - Centrul de îngrijire a berzelor şi Muzeul berzelor - sunt
administrate acum de comunitate? Poate deveni inițiativa voastră
realitate? Locuitorii din Dumbrăveni o simt deja ca fiind a lor?
După primul festival al berzelor am reuşit să mai organizăm trei ediţii. Cea de-a treia a fost deja organizată în parteneriat cu o asociaţie locală – Patronus Pro Sarumbergh. La ultima ediţie, rolul nostru a fost mai
mic, responsablitatea cea mai mare fiind a comunităţii locale. Ne-am
bucurat enorm pentru înfiinţarea organizaţiei locale, unul dintre scopurile noastre find acela de a lăsa proiectul Satul Berzelor în administrarea
localnicilor şi de a dezvolta în Dumbrăveni un spirit „pro-berze”. Momentan, mai e nevoie de prezenţa noastră acolo, dar sperăm că într-o
măsură tot mai mică. Festivalul Berzelor am dori să îl lăsăm tot mai mult
pe mâna localnicilor, pentru a-i face să îl perceapă tot mai mult că pe un
eveniment al lor. În schimb, funcţionarea Muzeului Berzelor şi, mai ales,
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a programului de reabilitare a berzelor (Spitalul de Păsări), nu poate fi
asigurată momentan fără Grupul Milvus. Acesta din urmă are componente profesionale şi financiare pe care organizaţia locală nu le-ar putea asigura. Activitatea celor de la ”Patronus” completează bine munca
noastră. Şi ei doresc conştientizarea şi popularizarea valorilor locale în
rândul comunităţii, dar scot în evidenţă îndeosebi moştenirea istorică –
Castelul Teleki, Cavoul Teleki etc. Putem spune că iniţiativa noastră a devenit realitate, nu doar pentru că în cazul nostru „Moştenirea” a constat
din berze „reale”, dar şi pentru că o pondere semnificativă a localnicilor
îşi asumă Festivalul şi valorile pe care ni le asumăm şi noi – protecţia
berzelor. În plus, o mică parte a localniclor încearcă să facă ceva în mod
activ pentru progresul comunităţii. Un test dificil a fost cel al unei fabrici
de asfalt proiectate să fie construită pe o păşune, în spaţiul vital al berzelor. Proiectul a fost blocat prin strângerea de semnături ale localnicilor, la propria lor iniţiativă, fără ajutorul nostru.
Cum vedeți rolul Fundației pentru Parteneriat în protecția mediului şi
a păsărilor în România?
Fundaţia pentru Parteneriat a avut şi are rolul de a
umple un gol în mişcarea ecologistă din România. De fapt,
are un rol dublu: cel de finanţator, care e mai cunoscut, şi
cel activ, la fel de important,
prin care colaboratorii săi iau
parte la acţiunile mişcării de
protecţia mediului din România. Pe lângă acestea, echipa
pe care o formează cunoaşte
îndeaproape problemele şi
mişcarea de mediu din România, având capacitatea de
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a găsi soluţiile potrivite, munca partenerilor finanţaţi devenind, astfel,
mult mai eficientă. Aş sublinia şi faptul că e un finanţator onest şi cu o
birocraţie minimă în contextul legislativ autohton. În ultimii zece ani,
fundaţia a demonstrat că nu are „protejaţi” şi nu se abate de la reguli.
Grupul Milvus a câştigat mai multe finanţări de la Fundaţia pentru Parteneriat, dar am avut şi proiecte respinse sau proiecte care nu au intrat
în competiţie pentru simplul motiv că au fost depuse la 20 de minute
după ora limită de predare a proiectelor. Suntem convinşi că fundaţia
tratează în mod egal toate organizaţiile. În concluzie, cred că ar fi foarte
util pentru mişcarea ecologistă din România, ca sumele mai importante
să fie distribuite prin această fundaţie. Fundaţia pentru Parteneriat a
avut şi are un rol foarte important şi în susţinerea mişcării ecologiste din
România – chiar dacă sumele distribuite sunt încă relativ mici, susţinerea e sistematică, iar organizaţiile care au învăţat să se gospodărească
din bani puţini, cum e şi Grupul Milvus, pot mulţumi Fundaţiei pentru
Parteneriat inclusiv faptul că mai există şi azi.
Nu de mult (în 2006-2007), Grupul Milvus a demarat împreună cu
Fundația pentru Parteneriat un program care, de fapt, nu ține de
domeniul de activitate al niciuneia dintre organizațiile de profil: au
înființat o gospodărie rurală model pe Valea Nirajului. Cum şi cu ce
obiective s-a născut această idee? Cum s-a alăturat Fundația pentru
Parteneriat? – i-am întrebat pe responsabilii proiectului Márton A.
Kelemen şi Csaba Domokos.
Modelul de economie rurală înfiinţat la Sânsimion e un proiect lansat
în cadrul unei iniţiative de dezvoltare rurală mai cuprinzătoare, la nivel
microregional. Rolul contribuţiei Fundaţiei pentru Parteneriat a fost deosebit de important, atât financiar cât şi profesional. Evaluarea iniţială
realizată în comun şi etapa de proiectare – realizate într-o manieră care
în România constituie o avangardă – s-au desfăşurat cu implicarea întregii comunităţi. Putem spune că liniile directive ale proiectului de dezvoltare rurală şi principalele obiective ale ei au fost stabilite în întregime de
comunitatea locală. Acest fapt constituie unul dintre punctele tari ale
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iniţiativei, efectele sale pozitive făcându-se simţite, până în ziua de azi,
în activităţile de zi cu zi. Prin sprijinul financiar al Fundaţiei pentru Parteneriat a putut lua fiinţă „Şcoala Pădurii” de la Rigmani şi pachetul de
programe de educaţie turistică croite pe valorile locale. Acestea rezultate ale programului de dezvoltare fac posibilă susţinerea educaţională a
sute de copii şi oferă posibilitatea familiilor de a presta servicii din care
să obţină şi profit.
A satisfăcut programul speranțele de la început?
Pentru stabilirea succesului unei astfel de iniţiative e nevoie de foarte mult timp, în funcţie de profilul şi complexitatea sa. În cei mai bine
de doi ani scurşi de la începutul proiectului, putem spune că, în ciuda
problemelor existente, am obţinut rezultate excelente.

Vânturel de seară
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Miracolul dezvoltării comunitare
Fundația Artera din Odorheiu Secuiesc activează din 1999 şi se îngrijeşte de tradițiile artei populare şi ale meşteşugurilor specifice Transilvaniei: le promovează prin numeroase activități, de la jocuri populare la tabere de creație, şi se străduie să le transmită mai departe
căutând mereu tinere talente. În cadrul programului Moştenire Vie
a participat la două proiecte de succes: „Miracolul de la Satu Mare”
(HR, 2004) şi „Pe urmele strămoşilor” (2003-2005).
În ce a constat proiectul Miracolul de la Satu Mare? În ce măsură ați
reuşit să implicați în proiect comunitatea locală? - am întrebat-o pe
Lőrincz Zsuzsa , directoarea fundației.
Plecând de la analiza elementelor de artă
populară, a celor culturale sau turistic-economice, am ajuns la concluzia că, privind
în perspectivă, e bine să organizăm un eveniment secuiesc special, care să nu semene
cu nimic altceva de până acum, un spectacol
interesant şi distractiv care să contribuie la
păstrarea tradiţiilor şi care să prezinte spiritul
peisagistic şi uman al locului. Aşa am iniţiat
Miracolul de la Satu Mare. Vrem să servim nu doar nevoia de distracţie,
de autorealizare şi de autopromovare, ci şi dezvoltarea rurală şi turistică
a unei zone cu valori unice, pentru a contribui, astfel, la prosperitatea
economică acestei aşezări. Prin prezentarea valorilor culturale şi exotice
locale, evenimentul atrage atenţia şi asupra potenţialităţilor de dezvoltare economică ale locului.
Spectacolul se axează pe întâmplările istorice ale secuilor, pe obiceiurile lor populare, pe elementele culturale tradiţionale, păstrate până
astăzi (supersţiţii, botezul, nunta, tradiţiile religioase, întâmplări şi anecdote născute din patriotismul local ş.a.). Reprezentaţiile sunt prezentate
de localnici, de oameni care trăiesc acolo sau în împrejurimi, coordonaţi
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de specialişti şi personalităţi cu o vastă experienţă şi pregătire în domeniu (regizor-scriitor: Péter Tömöry; costume şi efecte speciale: Lörincz
Melinda; muzica: Károly Horváth). În ultima perioadă, constatăm o adevărată renaştere a acestui gen de spectacole.
Prin sprijinul obţinut în cadrul programului Moştenire Vie, pe lângă
spectacolele muzicale, de dans şi de teatru în aer liber, a reapărut şi obiceiul colindatului (de Crăciun, sunt mai multe grupuri care colindă în sat
şi fiecare se simte jignit dacă cumva celelalte nu ajung la el!). Şezătorile
continuă să dăinuie într-o altă formă, prin ceaiuri de după masă. Organizate cu sprijinul administraţiei locale, de către un grup al Fundaţiei
Catolice Caritas, ele au loc în fiecare vineri la Casa de Cultură.
Graţie sprijinului acordat de liderii administraţiei publice locale, de
cele două organizaţii civice de acolo (Kölik şi Életfa), de recent înfiinţata
asociaţie de tineret şi de voluntarii din sat, orice localnic poate fi acum
mândru că e din Satu Mare. Pentru Artera este o onoare că poate lucra
cu aşa o comunitate, cu astfel de lideri locali şi cu organizaţii civice de
aşa calitate. Astfel, posibilităţile de viitor, de dezvoltare a proiectului,
sunt şi mai multe.

Miracolul de la Satu Mare
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Pe Urmele Strămoşilor constituie, de fapt, o continuare a Miracolului
de la Satu Mare. De ce a fost nevoie de aceast nou proiect? În ce a
constat ajutorul acordat de Fundația pentru Parteneriat?
Pregătirea costumelor a întărit infrastructura proiectului Miracolul
de la Satu Mare, aşa că am putut relua mai uşor spectacolele. În acelaşi
timp, am contribuit la înfiinţarea unui Cerc de cântece populare, graţie
profesoarei de muzică Izabella Dávid.
În ce fază se află în prezent Miracolul de la Satu Mare?
Astăzi, spectacolele au deja loc, an de an, prin organizarea evenimentelor în parteneriat cu administraţia locală de acolo. Spectacolul
este completat de programe noi şi sunt trimise invitaţii şi comunităţilor
înfrăţite. Sau, după cum spunea scriitorul-regizor Péter Tömöry, cea ce
îi leagă pe oameni e Joaca: „Joaca în comun! Aceea joacă prin care nu
doar vorbele dialogului purtat pe scenă ajung, sincer, de la om la om,
ci mai aproape una de alta ajung şi sufletele oamenilor; sentimentele
devin mai nobile prin grandoarea spectacolului, a miracolului, prin frumuseţea unică a condiţiei umane, prin demnitatea palpabilă a fiecăruia!
Joaca nu înnobilează doar sufletul artiştilor, al celor care îi ajută în culise
şi a spectatorilor, ea trebuie să dea putere şi celorlaţi, pentru a simţi că,
cu toată lupta contra problemelor şi emoţiilor de zi cu zi, suntem bogaţi.
Pentru că bogăţia omului este în suflet! Toată această hrană sufletească
vine ca o binecuvântare ce oferă siguranţă şi protecţie.”
Slavă Domnului, toate acestea sunt parte a comunităţii locale, se integrează în sfera sa de atribuţii, iar numărul lor creşte, iar entuziasmul
cu care participă oamenii la probe e acelaşi la cei noi, ca şi la cei participă de şase ediţii. Important e că apar tot mai multe programe zilnice sub coordonarea recentei înfiinţate asociaţii de tineret, cu sprijinul
primarului Lajos Dávid şi a viceprimarului József Mihálykó. Pe lângă un
regizor profesionist, lucrează şi asistenţi locali valoroşi: Izabella Dávid,
József Pálffi şi Mária Székely.
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De la Noaptea Liliecilor la Natura 2000
Club Speo Bucovina este una dintre organizațiile active din estul
țării. Primul proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat a fost
Noaptea Liliecilor. În ce a constat acest proiect? –am întrebat-o pe
vicepreşedinta organizației, Tatiana Done.
Proiectul “Noaptea Liliecilor” s-a născut din dorinţa de a stopa
distrugerea coloniilor de lilieci din judeţul Suceava, grav afectate de
acţiunile vandale şi ignorante ale omului. Prin acest proiect s-a dorit o
conştientizare a populaţiei legat de utilitatea acestor mamifere, care pe
lângă faptul că sunt inofensive, aduc un ajutor important agricultorilor şi
silvicultorilor prin distrugerea insectelor, reuşind astfel să-i scutească pe
aceştia de a mai folosi sute de tone de insecticide, dăunătoare plantelor
şi animalelor. Primul pas al proiectului a fost sondajul efectuat pe baza
unui chestionar ce cuprindea întrebări menite să testeze cunoştiinţele
oamenilor legate de acest domeniu. Am constatat lipsa informării oamenilor, privind modul de viaţă al liliecilor şi rolul lor în mediu, majoritatea participanţilor la sondaj manifestând reticenţă si o atitudine negativă. Am participat la Simpozionul Naţional TransEco care a adus laolaltă
specialişti cu experienţa lor, încurajând astfel participarea la dezbaterea
problemelor comune. Astfel s-a creat un cadru prielnic pentru oferirea şi
schimbul de informaţii legat de importanţa acestor mamifere.
Sesiunea de informare publică a reprezentat continuarea simpozionului, la care au participat membri ai comunităţilor locale şi reprezentanţi
ai instituţiilor administrative din judeţ. Scopul afost sensibilizarea
decidenţilor de la nivelul comunităţii locale la nevoia de protecţie a
liliecilor şi a Peşterii Liliecilor din masivul Rarău. Ca rezultat al acestei
întruniri Consiliul Judeţean Suceava a declarat Peştera Liliecilor din masivul Rarău , Rezervaţie Locală. Am avut şi o emisiune radiofonică”Ora
Liliecilor” privind importanţa acestor mamifere şi rolul lor în ecosistem.
În octombrie 2001 am organizat Carnavalul „NOAPTEA LILIECILOR”.
Activitatea a avut ca obiectiv principal crearea unei atitudini pozitive
faţă de natură în general, faţă de lilieci în special, prin implicarea copii-
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lor în activităţi creative. Acţiunile desfăşurate i-au pus pe participanţi în
situaţia de a experimenta, reuşind astfel să-şi creeze reprezentări reale ale mamiferelor numite lilieci. Folosindu-ne de spontaneitatea specifică vârstei copilariei, am propus jocuri creative care i-au determinat
pe copii să identifice caracteristici definitorii ale liliecilor şi să înteleagă
rolul acestor mamifere în ecosistem, în acelaşi timp reuşindu-se să se
depăşească stereotipurile legate de lilieci.
Tot în octombrie am organizat şi expoziţia de fotografie „Liliecii şi
casa lor”. Considerăm că prin această expoziţie am reuşit să atragem
atenţia publicului că aceste mamifere trebuie protejate, şi nicidecum să
ne fie frică de ele. În final am editat cartea „Liliecii între Mit si Adevăr”
– care a fost prima carte din România care a venit în sprijinul populaţiei
în vederea elucidării mitului acestui mamifer dar şi a importanţei lui în
mediul existent.
Ce sprijin ați primit de la Fundația pentru Parteneriat?
În primul rând Fundaţia pentru Parteneriat a avut încredere în noi în
implementarea acestui proiect ambiţios, susţinându-ne financiar. A avut
încredere în sustenabilitatea lui şi ne-a invitat la nenumarate sesiuni de
finanţare, unde prin acest proiect am dezvoltat un program, denumit
„Liliecii”, în care am derulat si derulăm în continuare numeroase proiecte. Un alt mare sprijin pe care ni l-a oferit Fundaţia pentru Parteneriat
au fost organizările de sesiuni de pregătire şi de luru în reţea, astfel au
creându-se oportunităţi pentru dezvoltarea noastră ca ONG, şi pentru a
cunoaşte şi alte ONG-uri de mediu unde punându-se bazele diferitelor
parteneriate. Fundaţia pentru Parteneriat a fost pionul central şi cel mai
important la unirea ONG-urilor de mediu într-o coaliţie care să militeze
pentru conservarea şi protecţia biodiversitătii. Astfel, datorită Fundaţiei
pentru Parteneriat, organizaţia noastră face parte din Coaliţia ONG Natura2000 din România. Beneficiind de calitatea de membru al acestei
Coaliţii, am putut să declaram o arie protejată Natura2000 în zona noastră – Rarău-Giumalău.
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Asistență pentru dezvoltare durabilă
Susana Geangălău, de la Asociația Ecoforest din județul Neamț, s-a
numărat în toți aceşti ani printre colaboratorii permanenți ai Fundației pentru Parteneriat. Cum vi s-a părut colaborarea cu Fundația?
Am avut prilejul să cunoaştem un colectiv tânăr şi competent, care coordonează cu
profesionalism şi obiectivitate activitatea de
lansare, evaluare şi îndrumare a proiectelor
cu finanţare externă. Un rol deosebit îl are
colectivul fundaţiei în orientarea ONG-urilor
spre formarea parteneriatelor de lucru pentru elaborarea şi implementarea proiectelor,
dar mai ales în abordarea profesionistă a problemelor importante, legate de protecţia mediului. Asociaţia Ecoforest
este una dintre principalele beneficiare ale facilităţilor oferite de Fundaţia pentru Parteneriat, prin aprobarea şi susţinerea financiară a mai
multor proiecte. Astfel în 2002 am obţinut finanţarea proiectului Protejarea calităţii surselor de apă potabilă în localităţile limitrofe ale râului
Cracău” – proiect realizat în anul 2002.
Mai târziu am elaborat „Agenda 21 locală - strategie de dezvoltare
durabilă a comunei Ceahlău - judeţul Neamţ, pe anii 2005 – 2010” obiectiv realizat în perioada ianuarie 2003 – aprilie 2005.Cu acest proiect am câştigat şi a IV-a ediţie a concursului „Central European Heritage
Award” în 2005 împreună cu premiul de 1000 de dolari. În final am aplicat cu succes şi pentru obţinerea unei finanţări pentru achiziţionarea
unui spaţiu pentru sediul asociaţiei în 2003, în cadrul programului „Parteneriat pentru mediu”, componenta „Suport general”. Acest proiect a
constituit un avans substanţial (5.000 USD) în obţinerea spaţiului pentru
sediul asociaţiei.
Pentru realizările obţinute în cei 10 ani de activitate, putem considera că Fundaţia pentru Parteneriat este o organizaţie de succes, recunoscută ca atare de colaboratorii şi de finanţatorii săi.
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Fundația pentru Parteneriat
– partener și finanțator
Fundația pentru Parteneriat a fost de-a lungul timpului şi finanțator,
şi partener al Asociației Transilvania Verde, organizație înființată în
2003. În introducere, am să îl întreb pe Csongor Kovács, preşedintele
asociației, cum a început colaborarea între cele două organizații civice?
Ca fondator al Asociaţiei Transilvania Verde ştiam deja de programele de finanţare ale
Fundaţiei pentru Parteneriat şi am aplicat cu
proiectele noastre de la bun început. Totuşi,
relaţia propriu-zisă nu a apărut în contextul
finanţator-finanţat, ci ca un parteneriat. În
toamna anului 2005, i-am invitat pe reprezentanţii Fundaţiei pentru Parteneriat la o întâlnire pe teme de protecţie a mediului desfăşurată la Cluj. Acolo s-a născut ideea necesităţii transformării sistemului
de finanţare al Administraţiei Fondului pentru Mediu într-unul mai prietenos cu sfera civică. Asociaţia noastră şi-a asumat această responsabilitate, iar Fundaţia pentru Parteneriat, prin relaţiile şi legitimitatea dată
de trecutul şi rezultatele ei, a sprijinit demersul nostru. Am strâns propunerile de modificare înaintate de organizaţiile de mediu şi le-am sintetizat într-o petiţie semnată de mai bine de 50 de organizaţii de mediu.
La sfârşitul acţiunii, delegaţia formată din Fundaţia pentru Parteneriat
şi Asociaţia Transilvania Verde s-a întâlnit la Bucureşti cu reprezentanţii
Administraţiei Fondului pentru Mediu şi cu cei ai Ministerului Mediului,
reuşind să convingem partenerii noştri de discuţie să accepte mai bine
de jumătate din modificările propuse de noi. Aşa se face că, din 2006,
organizaţiile de mediu din România pot aplica cu şanse reale la sursele Fondului Român de Protecţia Mediului. Rezultatul obţinut a conferit
Asociaţiei Transilvania Verde recunoaştere şi un nou imbold.
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Una dintre acțiunile Transilvaniei Verzi, care a declanşat un ecou de
presă uriaş, se leagă de mina din Ditrău. Ce s-a întâmplat, de fapt,
acolo? Ce a însemnat în acest caz sprijinul acordat de Fundația pentru Parteneriat?
Succesul proiectului nostru din Ditrău, se datorează, în mare parte,
unui context de împrejurări fericite: aveam experienţă în blocarea autorizării minelor; dezvoltasem deja o reţea de relaţii cu presa; comunitatea
locală din Ditrău cunoştea situaţia şi vroia să împiedice realizarea proiectului minier, dar nu ştia cum; implicarea noastră în acest caz a venit la
solicitarea localnicilor, care se împotriveau proiectului minier cu o încăpăţânare caracteristică secuilor; întreprinzătorul italian nu a luat în calcul
eventualitatea unei mişcări de rezistenţă bine organizate, cu temeiuri profesionale şi legale solide; programul de finanţare „Atitudine şi Implicare”
ne-a asigurat suportul financiar exact în momentul în care aveam cea mai
mare nevoie de el. Tocmai încheiasem o luptă crâncenă cu proiectul minier de la Roşia Montana, când, în august 2006, am primit o scrisoare de la
o fată din Ditrău care ne cerea ajutorul. Ne-a informat că un întreprinzător
italian vrea să deschidă o mină în sat, iar comunitatea locală se teme că
oricât ar protesta, acest proiect se va realiza şi un eventual conflict s-ar
putea solda cu atrocităţi. Fata a trimis scrisoarea tuturor organizaţiilor de
mediu din România pe care le-a găsit pe Internet, cerându-le să intervină.
Nu am stat prea mult pe gânduri şi am mers la Ditrău. Am aflat că problema minei e pe ordinea de zi încă din 2003. Firma italiană îi ademenise pe
localnici cu 26 de noi locuri de muncă. Ce oferea în schimb? Ar fi dus de
acolo, prin exploatarea de suprafaţă, o jumătate de deal; ar fi transportat prin comună opt milioane de tone de piatră, distrugând drumurile şi
casele de locuit ale comunei şi poluând fonic şi cu praf locuitorii aşezării;
ar fi creat probleme agricultorilor şi fermierilor din sat şi ar fi distrus şi
dramul de turism rural care abia ce începuse să se dezvolte. Asociaţia
Transilvania Verde avea o experienţă de mai mulţi ani în urma conflictului
de la Roşia Montana, iar localnicii ştiau clar ce vor, existând, totodată, şi
acea mână de oameni cu iniţiativă, care au luat în mână frâiele problemei,
i-au mobilizat pe ceilalţi şi au trecut la acţiune. De aici, totul a mers ca pe
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roate. Primul rezultat al rezistenţei organizate în comun a fost studiul de
impact asupra mediului al proiectului minier a fost contestat de semnătura a peste 500 de localnici, care şi-au manifestat nemulţumirea înaintând
şi o sesizare Agenţiei de Protecţia Mediului Harghita. Gestul a şocat! Autorităţile au declarat uimite că nu au mai văzut aşa ceva niciodată. Dezbaterea publică a noului studiu de impact a avut loc la 17 septembrie 2006.
Chiar dacă atmosfera era destul de tensionată, părerile, reproşurile şi întrebările tehnice au primat. Întreprinzătorul italian, pus la colţ, s-a văzut
constrâns să ceară ajutorul Agenţiei de Protecţia Mediului. În final, însă, a
felicitat special Asociaţia Transilvania Verde. S-a mai întâmplat o minune:
membrii consiliului local au reuşit să obţină aprobarea pentru organizarea unui referendum care să tranşeze problema minei din Ditrău, plebiscit
care urma să aibă loc la 1 octombrie. Întreprinzătorii locali au creat un
fond prin care au finanţat campania de informare a Asociaţiei Transilvania
Verde. Străzile comunei erau împânzite de voluntari care explicau localnicilor dezavantajele şi urmările construirii minei. S-au afişat panouri în
locurile mai circulate şi tuturor li s-a trimis o scrisoare de informare cu
privire la referendum şi miza acestuia. Un localnic îi informa periodic pe
consăteni umblând prin sat cu o portavoce. Pentru desfăşurarea corectă a referendumului, Asociaţia Transilvania Verde şi-a trimis observatorii
în toate circumscripţiile de votare. La urne s-au prezentat 54,55% din cei
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4.906 cetăţeni cu drept de vot legimitând astfel valabilitatea referendumului. Conform datelor oficiale, 96,77% din voturi s-au opus proiectului
minier. Deşi din punct de vedere juridic avea doar caracter consultativ şi
nu obligatoriu, referendumul a reprezentat expresia unui model de gestionare a problemelor după principiului descentralizării şi al subsidiarităţii,
într-un spirit european desăvârşit. În câteva săptămâni, Asociaţia Transilvania Verde a reuşit să asigure cazului o mare popularitate în mass media.
În toată această perioadă am călătorit de mai multe ori, cu trenul sau
cu maşina, de la Cluj la Ditrău şi retur. Bugetul modest al asociaţiei era
de mult depăşit, voluntarii noştri făcând, şi ei, un efort financiar deosebit ca să ne sprijine. În acest moment a apărut programul de finanţare
„Atitudine şi Implicare”, lansat de Fundaţia pentru Parteneriat. Era ca o
mană cerească, de parcă programul ar fi fost special croit pentru proiectul nostru din Ditrău. Am aplicat şi am primit cea mai mare finanţare de
până atunci al asociaţiei. Ce înseamnă asta? Enorm mult. Nu trebuia să
ne mai batem capul cu ce plătim cheltuielile de drum, cui să cerem voie
să-i folosim calculatorul cât suntem la Ditrău sau telefonul mobil al cui are
minute suficiente ca să mai putem da şi un telefon... Protestul nostru din
Ditrău a căpătat un nou elan şi o nouă stabilitate. Agenţia pentru Protecţia
Mediului Harghita a suspendat procedura de acordare a autorizaţiei de
mediu pentru mina din Ditrău şi a cerut planul de sistematizare teritorială,
care până atunci nu fusese ataşat documentaţiei predate de investitorul
italian. Împotriva acestui proiect au luat poziţie peste 1.200 de localnici,
alături de 20 de organizaţii civice. Am editat materiale informative, am
făcut o pagină de internet şi am organizat o demonstraţie de protest. La
alegerile locale din 2008, primarul pro-mină a fost înlocuit de unul anti-mină, iar consiliul local a votat în unanimitate respingerea planului de
sistematizare. Acesta este momentul în care, în vara lui 2008, proiectul
minier de la Ditrău şi-a dat duhul. Aşteptăm cu răbdare continuarea.
Ați mai colaborat şi cu alte ocazii?
Fundaţia pentru Parteneriat a fost de la bun început un mentor al
Asociaţiei Transilvania Verde. Oricât de incredibil ar părea, la început,
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când am înfiinţat, ca studenţi, asociaţia şi, aşa entuziaşti, plin de încredere şi de planuri mari cum eram, am picat între organizaţiile de mediu
din România, am primit destule critici şi aprecieri ironice din partea „veteranilor” mai experimentaţi. Cum ne permitem noi să ne numim Transilvania Verde, cum ne închipuim noi că vom salva Roşia Montana sau
cum credem noi că vom schimba sistemul de finanţare al Administraţiei
Fondului pentru Mediu? Cam aşa sunau încurajările pe care le primeam.
Nu am sesizat nimic de genul acesta din partea Fundaţiei pentru Parteneriat. Nu doar că ne-a primit cu încredere şi ne-a încurajat ca membri ai
mişcării ecologiste, dar ne-a tratat ca partener egali în acţiunea comună
de schimbare a sistemului de finanţare a Administraţiei Fondului pentru Mediu. Asta a însemnat mai mult decât orice sprijin financiar! Mai
târziu, bineînţeles, au devenit susţinătorii noştri şi financiar. În ultimii
ani, Fundaţia pentru Parteneriat ne-a finanţat patru proiecte, continuând concomitent şi cu sprijinul moral şi prin colaborarea pe care ne-o
acordaseră şi până atunci, cum s-a întâmplat în cazul proiectului de lege
pentru interzicerea exploatării cu cianură de la Roşia Montana.
Cum vedeți rolul Fundației pentru Parteneriat în rezolvarea urgentă a
problemelor de mediu şi în intervenția imediată?
Sunt două caracteristici foarte importante pe care le-aş atribui Fundaţiei pentru Parteneriat. Pe de o parte, prin extraordinara reţea de relaţii
şi recunoaşterea de care se bucură în ţară, poate strânge laolaltă şi mobiliza organizaţiile de mediu la nivel naţional. Pe de altă parte, sistemul
de finanţare pe care l-a dezvoltat este atât de flexibil şi de rapid, încât
orice organizaţie de încredere poate primi finanţarea de care are nevoie
pentru o intervenţie imediată în rezolvarea unor probleme de protecţia
mediului care nu suportă amânare. De asemenea, sprijinul acordat de
Fundaţia pentru Parteneriat legitimează orice organizaţie care primeşte
acel sprijin. Nu cunosc nici o organizaţie fantomă, mercantilă sau care
foloseşte metode neortodoxe de obţinerea a finanţărilor care să fi câştigat vreun proiect la ei.
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Cea mai importantă valoare
- parteneriatul durabil
Pavel Prundurel este directorul Parcului Național Cozia, şi a colaborat
cu Fundația pentru Parteneriat prin intermediul mai multor proiecte. Prin intermediul acestor proiecte au fost realizate poteci tematice
precum şi cursuri de ecoturism pentru localnici. Care au fost principalele realizări ale acestor proiecte?
Prin colaborararea cu Fundaţia pentru
Parteneriat din Miercurea Ciuc, am realizat
o mulţime de lucruri bune în domeniul protejării naturii, atât în zona Parcului Naţional
Cozia cât şi în zonele din vecinatatea acestei
arii naturale protejate. Îmi este puţin dificil
să numesc o reuşită anume a acestei colaborări pentru că totul a fost foarte important.
Şi, totuşi, prin faptul ca în proiectele derulate
cu finanţare de la Fundaţia pentru Parteneriat am reuşit să realizăm un
parteneriat durabil între administraţia parcului, ONG-uri, proprietarii
de terenuri, administraţii şi instituţii locale, cred că a am realizat un lucru esenţial, de care aveam mare nevoie în munca noastră. Urmare a
implicării localnicilor şi a altor factori de interes în proiecte alături de
administraţia Parcului Naţional Cozia, am reuşit ţinerea sub control sau
rezolvarea multor probleme de protejare a mediului.
În urma implicării partenerilor, au luat fiinţă minunate poteci tematice în Muntele Florilor, care nu este altul decât Muntele Cozia. Dintre
acestea amintim doar “Poteca Florii de colţ” şi “Poteca trandafirului de
Cozia”, care au devenit printre cele mai importante posibilităţi de vizitare educativă a unor locuri din paradisul acestui parc naţional.
Am iniţiat cursuri de ecoturism cu localnicii din zona parcului pentru
promovarea unor servicii şi produse ecoturistice cu mare potenţial, în
scopul popularizării lor pe piaţă. Aşa au luat fiinţă şi au început să se
permanentizeze unele tîrguri de ecoturism, târguri de tradiţii şi târguri
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de produse culinare. Unii meşteri populari, de o măiestrie deosebită, au
fost ajutaţi să-şi promoveze operele de artă dovedind turiştilor şi vizitatorilor că, alături de frumuseţile naturii, obiceiurile şi tradiţiile locale, şi
ei dau un plus de savoare acestei zone. Pentru rangerii administraţiei
parcului, dar şi pentru voluntari, am organizat cursuri de pregătire şi de
instruire, extrem de necesare lor.
Protectorii naturii din România se lovesc permanent de o sumedenie de greutăți şi provocări. Care este cauza acestui fapt? Care ar fi
soluția?
Cred că pentru protejarea mediului în România este nevoie de mult
mai mulţi oameni pasionaţi şi devotaţi cu adevărat. Este necesară o acţiune concertată a factorilor politici, a autorităţilor, a şcolii pentru educaţia societatii civile sau, mai concret, a fiecărui cetăţean. Prin educaţie
şi conştientizare publică îi putem face pe oameni să înţeleagă că respectând natura, ne respectam pe noi şi generaţiile care vor veni.
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Întâlnire cu comunităţile în Parcul Naţional Cozia

V. Drumuri Verzi
– de la Tuşnad până-n
Roşia Montana
Viitorul protecției mediului se decide aici și acum
Stephanie Roth jurnalistă şi ecologistă devotată s-a mutat la Roşia
Montana cu scopul de a-l proteja. Cum şi când vi s-au intersectat drumurile cu Fundația pentru Parteneriat?
M-am întâlnit cu Fundaţia pentru Parteneriat prin László Potozky. Şi acum îmi aduc
aminte de ziua aceea. Tocmai sosisem în Sighişoara, prin aprilie 2002. Era o întâlnire între
Sandu Goţa, de la Sighişoara Durabilă, şi Laszló
în piaţa mică, între Casa de Piatră şi Casa cu
Cerbi. Pe atunci nu ştiam cine este László. Sandu Goţa îmi explicase că el este reprezentantul
unei organizaţii finanţatoare, şi este interesat
de campania SOS Sighişoara împotriva Parcului Dracula. Am aşteptat cu
Sandu la locul şi ora stabilită să ne întâlnim cu László. Mi-au plăcut argumentele lui, mi-a plăcut cum vorbeşte, dar şi mai mult mi-a plăcut felul lui
de a gândi. Era radical, dar în acelaşi timp progresiv, puternic şi dinamic.
Îmi mai aduc aminte că László ne-a povestit despre o campanie a ONGurilor împotriva Danone din Ungaria şi ne-a descris câteva metode folosite
de organizatorii campaniei respective.
Erau nişte idei geniale; ne-au făcut să râdem şi să ne gândim : ei, ar
trebui să facem şi noi la fel! Mă gândesc că exact acest lucru a fost şi scopul lui László şi atunci când a plecat eram plină de idei noi şi de energie.
Aşa m-am întâlnit cu László. Scriind acum, după câţiva ani, despre aceste
lucruri, pot spune că îl consider pe László Potozky mentorul mişcării de
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mediu “grass-root“ din România, pentru că fără finanţările Fundaţiei pentru Parteneriat, această mişcare ar fi fost mult mai slabă, mai puţin eficientă şi mai puţin independentă. Sprijinul acordat organizaţiilor de către
fundaţie a dus la o protecţie mai bună a mediului, la o participare publică
mai intensă şi o corectitudine exemplară faţă de mediu. Arătaţi-mi o altă
fundaţie românească cu o asemenea referinţă!
După cum ştiu, ați fost deja pe aceleaşi baricade cu ocazia proiectului
Dracula Park, ridicându-vă vocea împreună. Cum vă amintiți de acest
proiect?
După părerea mea, elementul forte al acestei campanii l-au reprezentat membrii Asociaţiei Sighişoara Durabilă, organizaţia locală care s-a opus
proiectului Dracula Park. Era o combinaţie colorată de saşi, români şi maghiari, toţi oameni cu caracter şi cu o puternică determinare. Era un preot,
un dentist, poeţi, olari, medici etc., toţi uniţi de un set de valori şi de un
sincer simţ al umorului. Privind înapoi, cred că aceasta a fost perioada
cea mai fericită din viaţa mea. Mă gândesc cu recunoştinţă la acele zile
în care, prin generozitatea membrilor Asociaţiei Sighişoara Durabilă, am
fost lăsată să intru în viaţa lor, să particip la ceva atât de drag mie. Au avut
grijă de mine ca de unul de ai lor, mi-au asigurat un loc unde să stau şi miau oferit prietenia lor. Încă mai simt mirosul solului acoperit cu frunze de
la platoul Breite unde Sandu Goţa şi fiica lui mi-au arătat cum să găsesc
ciuperci care, mai târziu, ajungeau împreună cu usturoi în tigaie şi apoi în
stomacul nostru. Din motive evidente ne plăcea usturoiul – ţinea Parcul
Dracula departe!
Ați colaborat de asemenea cu ocazia proiectului Roşia Montana, o
campanie împotriva mineritului de aur. În ce mod ați colaborat?
Fundaţia pentru Parteneriat a sprijinit campania Salvaţi Roşia Montana atât financiar cât şi practic, încă din 2002, adică încă de la începuturile
campaniei. Unul din primele granturi ale Fundaţiei a fost acordat organizaţiei Albamont pentru editarea unui ziar independent pentru localni-
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cii din Roşia Montana, a căror singura sursă de informaţie era ziarul de
propagandă anostă a Roşia Montana Gold Corporation. Alte două proiecte sprijinite de Fundaţia pentru Parteneriat au fost Drumul Aurului şi
Campania România fără Cianuri. De-a lungul anilor au fost nenumărate
momente de cumpănă în campania Salvaţi Roşia Montana. La momentele respective, care implicau decizii dificile, îl sunam pe László, să-i cer
părerea. În primul rând, îmi răspundea mereu la telefon, în al doilea rând,
avea timp pentru mine, indiferent cât de ocupat era, şi în al treilea rând, în
urma acestor discuţii găseam mereu o cale de urmat. Acesta este sprijinul
practic la care mă refeream.
Următorul pas a fost crearea „Drumului Aurului”. Ce este „Drumul Aurului”? Ce înseamnă pentru Roşia Montana?
„Drumul Aurului” este un proiect comun al Asociaţiei Floarea de Colţ
şi Alburnus Maior. Este bazat pe iniţiativa Drumuri Verzi, care este alcătuit
din rute, drumuri şi coridoare naturale care sunt folosite în armonie cu
funcţiile lor ecologice şi care oferă oportunitate pentru sport, turism şi
petrecerea timpului liber. „Drumul Aurului” include mai multe rute care
trec pe lângă atracţiile turistice ale localităţii Roşia Montana. Ca atare oferă bazele vitale ale infrastructurii pentru dezvoltarea turismului cultural şi
al agroturismului în Roşia Montana.
Datorită sprijinului oferit de Fundaţia pentru Parteneriat „Drumul Aurului” a fost extins până la Bucium, unde se uneşte cu „Drumul Calcarului”,
o reţea de trasee care porneşte de la localitatea Stremţ. Datorită „Drumului Aurului” s-au deschis două pensiuni care folosesc „Drumul Aurului”
pentru a-şi promova produsele turistice. Au apărut noi iniţiative locale, de
mici afaceri, care sunt în dezvoltare, şi anume, un punct de închiriere de
biciclete şi amenajări pentru ture, excursii cu cai etc.
„Drumul Aurului” şi FânFest au fost primele alternative de dezvoltare
a Roşiei Montana. Din punct de vedere psihologic, acestea sunt iniţiative
importante pentru că sunt exemple practice şi reale care arată că există
alternative la ofertele Companiei Gold şi că acestea chiar se întâmplă.
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Datorită activității dumneavoastră la
Roşia Montana ați câştigat premiul
Goldman. Cum vedeți activitatea ONGurilor din România în privința acestei
campanii de protest împotriva exploatării miniere a aurului?
Alburnus Maior este o organizaţie
care se opune dezvoltării mineritului,
ideea centrală a campaniei Salvaţi Roşia
Montană. Această campanie cuprinde
aproximativ 40 de organizaţii neguvernamentale de mediu româneşti
care, începând cu anul 2002, au participat voluntar, dar în acelaşi timp
foarte activ, la acţiunile campaniei. Eu personal nu ştiu de nici o astfel de
campanie la nivel mondial, care a demonstrat atât de multă determinare,
solidaritate şi încăpăţânare. Cele mai bune exemple ale acestei perseverenţe sunt consultările publice pentru Acordul de Mediu pentru Minerit,
care au avut loc în vara lui 2006.
ONG-urile s-au mobilizat şi au participat, indiferent din ce zonă geografică proveneau, pe cheltuială proprie. În urma contestaţiilor depuse,
peste 2100 de persoane, organizaţii şi municipalităţi din ţară şi din străinătate au prezentat comentarii, sugestii şi contestaţii împotriva investiţiei
propuse de Rosia Montana Gold Corporation (RMGC). 2100 de persoane
au fost suficient de hotărâte pentru a acţiona, a călătorii, a scrie şi a vorbi
deschis. Nu este uimitor? Ce spune acest lucru despre eficienţa ONG-urilor privind campania de salvare a Roşiei Montana? Este important ce reprezintă acest fapt, legat de capacitatea lor de a aduce schimbarea?
În cazul în care e nevoie de mai multe dovezi: RMGC aştepta să primească acordul de mediu în toamna anului 2006. Acum, când scriu aceste
rânduri, RMGC încă nu are nici un acord de mediu. Desigur, nu pot să-mi
pun instrumentul de scris deoparte, fără a relata despre o altă anecdotă
legată de acele consultări. A fost ziua în care au avut loc consultările în
Cluj. Ele au început după-amiază, la 16.30, şi au fost programate să dureze
cel mult câteva ore. Consultările au durat până la 4 dimineaţa şi energiile
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s-au descătuşat pur şi simplu. Oameni, prieteni din diferite zone s-au adunat în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi au fost hotărâţi să spună autorităţilor
de mediu şi RMGC ceea ce credeau despre această investiţie. Nu poţi uita
că ai fost martor la o astfel de descătuşare de energii şi că ai alături atâtea
ONG-uri care nu s-au lăsat descurajate de ameninţările verbale ale RMGC,
organizaţii care continuă să-şi argumenteze punctul de vedere faţă de propunerea riscantă, murdară, nedurabilă şi nedorită a RMGC.
Eficacitatea ONG-urilor este dovedită şi de faptul RMGC a fost refuzat
ori de câte ori a încercat să le “dezbine şi să stăpânească” prin oferte de
finanţare a unor proiecte, de slujbe bine plătite ş.a.m.d. Până în prezent,
RMGC nu a reuşit acest lucru, aşa că şi-a înfiinţat propriile ONG-uri. Important de subliniat e că “duşmanul” a recunoscut forţa coaliţiei ONG-urilor care susţin campania Salvaţi Roşia Montana. Refuzul ONG-urilor de a
accepta ofertele avantajoase ale RMGC demonstrează integritatea şi perseverenţa lor. Este nevoie de mai mult?
Cum vedeți viitorul Roşiei Montana?
Ei bine, eu sigur nu văd Roşia Montana ca pe o enormă groapă, ca pe
un depozit de deşeuri toxice sau ca pe un iaz cu substanţe contaminante,
ceea ce prevede de fapt Roşia Montana Gold Corporation pentru Roşia
Montana prin realizarea investiţiei.
În schimb, văd o Roşia Montana, aşa cum este şi acum: o comunitate
de oameni care îşi au rădăcinile acolo, care dispun de păduri şi lacuri, de
clădiri istorice şi situri arheologice unice şi mă gândesc la instrumentele
care să ofere localnicilor libertatea de a-şi dezvolta propriile ambiţii şi aspiraţii în acest mediu; liberi de constrângerile impuse de interesul celor “
puternici” şi ai prietenilor lor apropiaţi, ai oficialilor corupţi care le cântă
în strună şi împiedică localnicii să meargă înainte.
Aşa cum putem vedea şi pe “Drumul Aurului”, şi prin iniţiativele mici
de antreprenoriat, viitorul localităţii Roşia Montana, se conturează deja.
Aici şi acum! Speranţa mea este că guvernul va rezista presiunilor exercitate de RMGC şi că îşi va face datoria de a proteja acest patrimoniu cultural
şi natural.
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Ape minerale, muzeu, poteci tematice....
Drumul Apei Minerale, Muzeul Apei Minerale, Traseul educativ prin
tinovul Mohos – sunt doar câteva dintre inițiativele Asociației de Turism şi de Ocrotire a Naturii din Miercurea Ciuc şi finanțate de Fundația pentru Parteneriat. De cîți ani durează colaborarea voastră şi cum
a început ea? – l-am întrebat pe Csaba Jánosi, preşedintele ATON.
Colaborarea noastră e de o vârstă cu Fundaţia pentru Parteneriat. Am fost acolo de la
bun început. Am vorbit mult despre situaţia
organizaţiilor de mediu şi despre posibilităţile
pe care le oferă Fundaţia pentru Parteneriat.
Am sperat că o fundaţie care îşi desfăşoară
activitatea în Miercurea Ciuc poate face mai
multe în rezolvarea problemelor de mediu ale
regiunii, decât una aflată mai departe şi care
ia cunoştinţă de fondul natural al zonei noastre doar pe hârtie, prin aplicaţiile de proiect pe care i le trimitem. Fundaţia pentru Parteneriat şi-a
asumat finanţarea proiectelor aplicate de organizaţiile din regiune. Nu
ne-am înşelat nici în privinţa colaboratorilor săi, entuziasmul lor rămânând acelaşi până azi. De asemenea, deciziile fundaţiei sunt fudamentate şi pleacă de la cunoaşterea problemelor locale, iar poziţia în diferitele
cazuri în care e ameninţat mediul înconjurător este una intransigentă.
În urma primului proiect pe care l-am aplicat, am primit finanţare
pentru amenajarea tinovului Mohos. Aceasta a fost prima noastră activitate cu care am fost zi de zi în legătură cu finanţatorul. Traseul educativ
de protejare a tinovului Mohos s-a dovedit a fi lung nu doar în spaţiu, ci
şi în timp.
Colaborarea a avut numeroase rezultate spectaculoase. Vă rog detaliați-le pe cele mai importante?
În ultimul deceniu, am avut, într-adevăr, numeroase proiecte remar-
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cabile realizate în comun şi cu care ne mândrim. Am amintit adineauri
de Mohos. A fost ceva special. Am realizat traseul educativ care protejează stratul de muşchi al tinovului, am construit sistemul de baraje care
a înlesnit protejarea văii de eroziunea ce grăbea secarea, am construit
observatorul de la lacul Sfânta Ana şi am ridicat un panou extraordinar,
realizat din materiale naturale, la intrarea într-una dintre cele mai vizitate arii protejate din regiune. După toate acestea, în 2001, semnarea
contractului de râu pe Olt a atras atenţia opiniei publice asupra efectelor dăunătoare care au afectat râul, asupra ariilor umede din lunca

Primul muzeu al apelor minerale din ţară
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sa şi asupra florei şi faunei bogate ale mlaştinilor din zonă. Am ridicat
problema gospodăririi apei pe râul Olt şi nevoia revitalizării sistemului
de poldere. Toţi aceşti paşi benefici gospodăririi apei în bazinul Ciucului
pot transforma zona într-un adevărat paradis al biodiversităţii. Produsul
final al acestui program a fost volumul intitulat „Oltul”, în care mai mulţi
specialişti, geologogi, biologi, ecologi şi istorici ne povestesc despre valorile şi istoria acestei extraordinare unităţi peisagistice. De dragul artei,
am mai organizat şi o expoziţe cu 10 panouri, ilustrate cu poze şi hărţi
colorate ale Văii Oltului.
Fundaţia a finanţat în 2000 şi cel de al doilea program - Claca de
construire a băilor populare secuieşti. Un succes comun notabil a fost
şi reînoirea băii Nadas din Tuşnad. Astăzi, putem vorbi de o întreagă
mişcare ce a reuşit reconstruţia a 10 băi tradiţionale secuieşti. Toate
acestea sunt produse ale acestei puteri comunitare pe care şi Fundaţia
o reprezintă.
Dar nu am vorbit încă despre Drumul Apelor Minerale, care leagă
toate aceste perle - băile noastre populare, cu o atmosferă unică - şi
izvoarele de apă minerală, care dizolvă suflul vulcanilor. Proiectul a fost
iniţiat de László Potozky şi implementat de ATON. O experienţă unică
a însemnat şi construirea pe Valea Oltului a traseului pentru biciclişti,
care leagă Miercurea Ciuc de Băile Nadas. La inaugurarea Drumul Apelor
Minerale a fost prezent şi ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti: tăierea panglicii inaugurale, concurs de
biciclete pe Drumul Apei Minerale.
Ceva s-a declanşat, dar oamenii locului încă tot nu realizează care este
adevăratul rol al acestui drum. De
el se leagă şi Muzeul Apei Minerale
din Tuşnad, construit şi predat în cadrul programului Moştenire Vie. În
sfârşit, putem prezenta, în premieră
pentru România, universul bogat al
apelor minerale din Secuime.
Am acordat de fiecare dată un rol
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important şi publicaţiilor, pentru că ştim că istoria se scrie pe baza documentelor, doar aşa vor putea cunoaşte generaţiile viitoare rezultatele
noastre. Publicaţii mai importante: „Băile de apă minerală din Munţii
Harghita şi din împrejurimi”, „Băi şi locuri balneare din Secuime”, „Cu bicicleta pe Drumul Apelor Minerale”. Se află în pregătire şi volumul „Apele minerale Țara Secuilor”, finanţat, de asemenea, de Fundaţia pentru
Parteneriat. Sperăm că va fi un ghid pe baza căruia pot fi uşor identificate apele minerale din Secuime. Aş vrea să precizez, că prin bunăvoinţa
Fundaţiei pentru Parteneriat, în cadrul ATON a apărut şi un mic atelier,
care, chiar dacă nu are prestanţă academică, încearcă să studieze apele
minerale ale zonei cu toată seriozitate, propunându-şi să strângă şi să
publice informaţii utile tuturor.
Care este secretul colaborării de succes pe termen lung?
Țelul comun, munca desfăşurată în comun, respectul şi înţelegerea
reciprocă.
Cum vedeți rolul Fundației pentru Parteneriat în apărarea naturii şi
a tradițiilor?
Rolul său este major. Prin finanţarea ATON şi a altor organizaţii, Fundaţia pentru Parteneriat a contribuit la rezolvarea problemelor complexe legate de mediul şi natura zonei. Asta se datorează în primul rând
atragerii de specialişti în proiectele finanţate. Oferta este colorată şi în
cea ce priveşte posibilităţile de aplicare în cadrul programelor iniţiate de
către ea. Chiar dacă ne uităm numai la Moştenire Vie sau la recent lansatul program Transylvania Authentica, vom vedea cât de mult a contribuit fundaţia la păstrarea tradiţiilor. Sperăm că şi de acum încolo, munca
ei va fi la fel de eficientă ca în ultimii zece ani.
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Parteneriat pentru băi tradiționale
în țara secuilor
Fundația Ars Topia din Ungaria şi Fundația pentru Parteneriat au
avut mai multe proiecte comune. Pe Ágnes Herczeg, curatorul Fundației Ars Topia, am întrebat-o cum s-au ajuns cele două organizații
civice să colaboreze?
Cu Asociaţia de Turism şi de Ocrotire a Naturii (ATON) suntem în legătură din 1994. Am
elaborat împreună Strategia de Dezvoltare a
Regiunii Ciomat-Balvanyos, perioadă în care
l-am cunoscut pe László Potozky, directorul
de mai târziu al Fundaţiei pentru Parteneriat.
Pe parcursul programului de dezvoltare regională, ATON şi fundaţia noastră, Ars Topia, au
iniţiat restaurarea băilor populare secuieşti
prin participare comunitară, de fapt prin intermediul clăcilor. Aceste
proiecte erau deja sprijinite de Fundaţia pentru Parteneriat.
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Ați derulat numeroase proiecte comune. Care dintre ele au fost cele
mai marcante?
De-a lungul anilor, Fundaţia pentru Parteneriat a fost partenerul nostru, atât ca finanţator, cât şi ca organizator activ. A sprijinit clăcile de
refacere a băilor secuieşti şi am organizat împreună claca de la Şumuleu
Ciuc, în urma căreia a fost refăcută Baia Călugărilor. Tot o realizare comună, împreună cu ATON, a fost înfiinţarea Muzeului Apelor Minerale
finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat. Fundaţia pentru Parteneriat a
susţinut şi publicarea, la Miercurea Ciuc, a celei de a doua ediţii a volumului „Băile şi locurile balneare din Secuime”. Fundaţia e prezentă, ca
participant sau ca referent, şi la forumurile organizate de către Fundaţia
ArsTopia la Universitatea Populară din Ciumani.
Claca de la Șumuleu Ciuc a fost şi una a organizațiilor, nu doar a localnicilor. Va continua?
Să sperăm că da, pentru că e mare nevoie de solidaritate între organizaţiile civice, de sprijinirea programelor lor, de un soi de înfrăţire
pentru crearea de relaţii între activiştii organizaţiilor.

Baia Călugărilor
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Drumul Moștenirii Maramureșene
Edit Pop este fondatoarea uneia dintre cele mai puternice organizații
de mediu din Maramureş. Cum s-a născut EcoLogic? Cu ce scop?
Organizaţia a fost înfiinţată în a doua jumătate al anului 2001, la iniţiativa unui grup
de studenti preocupaţi de continua degradare a mediului natural datorat intervenţiilor
umane.Misiunea noastră este aceea de a contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii în care
trăim, astfel încât generaţiile viitoare să se
poată bucura de aceleaşi beneficii oferite de
natură. Păstrarea valorilor actuale înseamnă
pentru noi ocrotirea patrimoniului natural şi dezvoltarea conştiinţei ecologice a locuitorilor alături de creşterea angajamentului acestora în acţiunile de protecţia mediului. Viziunea organizaţiei este cea a unei lumi
în care omenirea trăieşte în armonie cu natura, profitând de beneficiile
oferite de aceasta, aducând în schimb contribuţia voluntară a fiecărei
persoane în protejarea şi ocrotirea mediului ce ne înconjoară.
EcoLogic e organizația care a realizat „Drumul Moştenirii
Maramureşene”. Care sunt trăsăturile principale ale acestui drum verde?
„Drumul Moştenirii” conectează comunităţi rurale reprezentative
pentru cultura maramureşeană, iniţiative locale şi zone cu valori naturale: arii protejate şi două situri Natura 2000. Traseul de 88 de km, compus
din trei bucle, reprezintă acum o ofertă de petrecere a timpului liber
pentru turiştii interesaţi de Maramureş, traseu pe parcursul căruia vizitatorii se pot bucura de valorile peisagistice şi de biodiversitatea regăsită într-un context arhaic. Tradiţiile şi obiceiurile păstrate cu sfinţenie,
construcţiile specifice civilizaţiei lemnului, adaugă zonei un potenţial
cultural deosebit de valoros. Ineditul acestei iniţiative este reprezentat
de motivaţia implicării localnicilor din cele şapte sate incluse în circuit.
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Veniturile generate de turişti prin serviciile de cazare, ghizi turistici şi
translatori, transport nemotorizat, produse de artă populară contribuie
la menţinerea familiilor tinere în zona rurală, dezvoltarea iniţiativelor
locale prietenoase cu natura şi menţinerea şi perpetuarea moştenirii
culturale ale regiunii.
Care a fost sprijinul primit din partea Fundației pentru Parteneriat?
Fundaţia pentru Parteneriat a fost primul finanţator al proiectelor
noastre (încă din 2002) şi continuă să reprezinte un sprijin pentru iniţiativele noastre de conservare a moştenirii naturale şi culturale ce conferă identitate Maramureşului. De asemenea, fundaţia a investit în dezvoltarea competenţelor membrilor EcoLogic prin facilitarea participării
la cursurile de instruire şi la seminariile tematice organizate în diferite
domenii de interes. Mai mult, aş vrea să subliniez faptul că Fundaţia ne
ajută şi la diseminarea rezultatelor obţinute prin proiectele finanţate.
Este o mare satisfacţie pentru noi să descoperim descrierea rezultatelor
obţinute în Maramureş în publicaţiile realizate de dânşii.

Inaugurarea Drumului Moştenirii Maramureşene
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Drumul Molidului
Fundația Naturland din Gheorgheni este una dintre cele mai vechi
organizații de mediu din Harghita şi din țară. Fundația pentru Parteneriat a sprijinit mai mult proiecte ale Naturland, printre care şi o
potecă tematică educativă cu nouă stații în jurul Lacului Roşu, şi un
Drum al Molidului. I-am întrebat pe liderii organizației, Anna Leopold
şi Zsuzs Pupák Felméri cum le-a venit ideea acestui din urmă proiect?

Citisem undeva despre drumurile verzi şi,
ca iubitor al acestor locuri şi vechi cunoscător
al problemelor naturii, m-am gândit la posibilitatea realizării unui astfel de proiect şi în
zona Gheorgheniului. La noi, drumeţiile făcute pe jos, cu schiurile sau călare au o veche
tradiţie. De aceea, ne-a fost la îndemână să
elaborăm un traseu care să îmbine eficient
utilul cu plăcutul.
Cum e Drumul Molidului acum, la finalizarea lui?
Drumul are mai bine de 200 de km şi reprezintă „cel mai verde” drum
al României, pentru că e format exclusiv drumuri de pădure şi urmează
cărările turiştilor, trecând prin păduri de brad sau prin pajisţi. E grandios pentru că parcurge doar zone superbe, din Munţii Gheorgheniului şi
Hăşmaşul Mare. E util pentru că ajută la dezvoltarea ecoturismului în
zonă şi, implicit, la revigorarea economică a regiunii şi la întărirea relaţiilor dintre aşezările străbătute de acest drum.
Prin ce diferă şi prin ce se aseamănă cu restul drumurilor verzi din
țară?
Asemănarea derivă din trăsăturile generale care caracterizează dru-
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murile verzi. Elementele prin care diferă sunt, pe de o parte, diferenţele
de altitudine şi tot ceea ce îţi oferă acest traseu (atracţii geologice, faună
şi floră specifice, plante medicinale, meşteşuguri populare tradiţionale,
ferme model). Pe de altă parte, permite vizitarea anumitor arii protejate
în cadrul permis de normele turismului ecologic. Particularitatea sa e
dată şi de faptul că include şi cei peste 40 de km ai traseului pe care mergea mocăniţa de odinioară (Gheorgheni-Lacul Roşu, Hagota-Orotva).
Ce a însemnat sprijinul acordat de Fundația pentru Parteneriat în realizarea acestui proiect?
Sprijinul financiar acordat de Fundaţia pentru Parteneriat a făcut posibilă realizarea acestui proiect, trainingurile acordate de fundaţie contribuind, în schimb, la proiectarea şi implementarea mai profesionistă a
celui de al doilea tronson al drumului.
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Drumul Calcarului
Dan Moisa este preşedintele Clubului Montan Apuseni- custode al
mai multor arii protejate şi totodată coordonatorul a a mai multor
proiecte derulate de organizație, incluzând pe cel care a vizat crearea Drumului Calcarului. Cum s-a născut Drumul Calcarului?

Drumul Calcarului s-a născut din dorinţa
de a promova o zonă foarte puţin cunoscută
a Munţilor Apuseni, Munţii Trascău. Iniţiativa a aparţinut Clubului Montan Apuseni din
Cluj. Aici valorile naturale ale peisajului se
împletesc armonios cu valorile etnografice şi
culturale.
Pe unde trece, care sunt cele mai importante puncte ale drumului?
Drumul Calcarului trece prin bazinul a trei văi paralele din centru
Masivului Trascău: Valea Geoagiului, Valea Ceţii şi Valea Gălzii. Cel mai
cunoscut punct este Mănăsitrea Râmeţ, cea mai veche mănăstire din
Ardeal (sec. XIII).
De asemenea, aici există o multitudine de case vechi acoperite cu
paie şi case de lemn tradiţionale.
La acestea se adaugă morile de apă, vâltorile, fierăriile şi alte activităţi tradiţionale (cositul, creşterea animalelor, cultivarea în mod tradiţional a terenurilor). Din punct de vedere al bogăţiilor naturale, întâlnim
peste 15 rezervaţii naturale, cu specii rare, protejate, cum ar fi acvila de
munte (Aquilla chrisaetos) sau râsul şi lupul.
O mare atracţie a zonei o constituie cele nouă chei formate în calcar,
cele mai cunoscute fiind Cheile Râmeţului.
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Prin ce se aseamănă sau diferă de celelalte drumuri verzi din România?
Asemănarea cu alte drumuri verzi este dată de însăşi criteriile de definire a drumurilor verzi, ca trasee accesibile oamenilor şi care pun în
valoare partimoniul natural şi uman al zonei. Particularitatea „Drumului
Calcarului” este dată de valoarea ridicată a biodiversităţii din cele 15
rezervaţii naturale, de numărul mare de monumete istorice (biserici),
precum şi de arhitectura tradiţională a zonei.
Ce a însemnat ajutorul primit de la Fundația pentru Parteneriat?
Prin intermediul programelor finanţate de Fundaţia pentru Parteneriat am reuşit să punem bazele acestui drum verde: stabilirea rutelor,
identificarea obiectivelor naturale şi antropice, marcarea trasseelor,
promovarea „Drumului Calcarului” la diverse manifestări şi realizarea
unei pagini web.

Planificare pe Drumul Calcarului
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Drumul Verde al Râului Tur
Sătmărenii de la Societatea Carpatină Ardeleană au primit, printre
altele, ajutorul Fundației pentru Parteneriat pentru înființarea Drumului Verde al Râului Tur. Despre condițiile în care s-a născut acest
proiect l-am întrebat pe directorul executiv SCA, János Nagy Márk.

Societatea Carpatină Ardeleană din Satu
Mare a început să fie preocupată de zona
râului Tur în 1999, membrii organizaţiei realizând importanţa valorilor specifice mediului
înconjurător din zonă. În primii ani, aceste
activităţi includeau excursii şi ture de observare a păsărilor, dar am introdus, încet, încet
şi programe profesionale, până când, în 2004,
am reuşit să primim în administrare aria protejată a Râului Tur. Grija pentru o arie naturală protejată e o responsabilitate complexă, care, pe lângă apărarea şi gestionarea valorilor naturii,
presupune şi activităţi de dezvoltare rurală şi turistică. În cadrul acestor
activităţi s-a născut şi ideea unei reţele, a unui traseu unitar. Pentru dezvoltarea şi, apoi, materializarea acestei idei am câştigat finanţarea mai
multor proiecte de la Fundaţia pentru Parteneriat, pentru ca, în 2006, să
fim invitaţi ca parteneri la inţiativa drumurilor verzi din România.
De ce a fost nevoie în mod deosebit de un drum verde?
Administrarea modernă a ariilor protejate trebuie realizată în strânsă
colaborare cu comunitatea locală. Pentru ca ea să accepte îngrădirile
care derivă din protejarea naturii, oamenii au nevoie de activităţi economice alternative. În regiunea noastră, având în vedere slaba dezvoltare a
turismului, această ramură ni s-a părut cea mai potrivită, îndeosebi pentru că pe malul unguresc al râului Tur au fost implementate deja câteva
programe turistice extrem de serioase.
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Care sunt trăsăturile drumului verde?
Proiectul are ca scop prezentarea moştenirii naturale şi arhitecturale
a localităţilor din aria protejată a Râului Tur. Fiind vorba de o zonă de
câmpie, ne-am gândit în primul rând la turiştii biciclişti şi ecveştri, dar
avem câteva în vedere şi turismul pe apă. Ideea de bază e ca turistul care
parcurge acest traseu să cunoască mai întâi zona şi principalele atracţii
naturale ale ei, să îşi formeze o idee despre viaţa localnicilor, despre obiceiurile de gospodărire ale lor şi să cunoască valorile arhitecturale din
diferitele aşezări ale zonei: biserici, castele, conace.
Cum a contribuit Fundația pentru Parteneriat la realizarea drumului
verde şi ce a însemnat această contribuție?
Fundaţia pentru Parteneriat a fost primul susţinător al activităţilor
noastre pe valea râului Tur, în cadrul lor noi evaluând valorile naturale şi realizând documentarea necesară desemnării ariei protejate. Mai
târziu, ca administratori ai ariei protejate, am primit un sprijin constant,
atât financiar, cât şi profesional. Privind înapoi la cele întâmplate în ultimii şapte ani, putem spune liniştiţi că sistemul de finanţare al Fundaţiei
pentru Parteneriat a constituit sursa cea mai stabilă pentru administrarea şi dezvoltarea ariei protejate şi a drumului verde.
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VI. Programe pentru viitor
Centru nou pentru satul spălat de inundații
Preşedintele Asociației Naționale de Tineret „Dávid Ferenc”, preotul
unitarian László Szabó, a ajuns să colaboreze cu Fundația pentru Parteneriat prin aşa-numitul proiect de reabilitare de la Cobăteşti. Cum
a început proiectul de amenajare a noului centru din Cobăteşti?
Cobăteşti este una din aşezările situate pe
valea Feernicului. Satul a fost puternic afectat în urma inundaţiilor din 23 august 2005.
De fapt, centrul satului a fost inundat încă din
18 august. Reamenajarea noului centru al satului a fost iniţiată şi coordonată de Fundaţia
pentru Parteneriat. La realizarea proiectului
au mai participat Asociaţia pentru Relaţii Comunitare din Cluj, Fundaţia Principesa Margareta şi Comisia de Ajutorare a Sinistraţilor, cu sediul chiar în Cobăteşti.
Proiectele de peisagistică au fost realizate de Transpagony S.R.L.
Din ce constă, de fapt, acest proiect?
Centrul reprezintă o suprafaţă neregulată de aproape 2.000 de mp,
tăiată în doua de drumul naţional. În centrul satului se află clădirile bisericii unitariene, a căminului cultural, o cârciumă şi o prăvălie. Amenajarea peisagistică a centrului a inclus următoarele: lucrări de amenajare
a teritoriului, pavaje din piatră, construcţii de parc, un canal de scurgere
a apei, garduri cu porţi, un panou informativ, un pod de lemn, o fântână
ornamentală care are şi o placă comemorativă, un stâlp indicator, alte
obiecte de amenajare (bănci, coşuri de gunoi, parcări pentru biciclete),
instrumente de joacă, plantare de puieţi, gard viu şi plante perene, ga-
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zon. Parte organică a proiectului de reamenajare l-a constituit renovarea acoperişului şi a faţadei casei de cultură, aceste lucrări fiind realizate
de Comisia de Ajutorare a Sinistraţilor, cu sprijinul financiar al Bisericii
Unitarian-Universaliste din Statele Unite ale Americii. Noul centru, finalizat în 2006, a dat o faţă cu totul nouă întregii imagini a satului şi
constituie un exemplu cu putere de model şi pentru aşzările din împrejurimi. Administrarea şi păstrarea curăţeniei în acest spaţiu revine acum
comunităţii şi autorităţii locale.
Din câte ştiu, pentru realizarea acestui proiect, Fundația pentru Parteneriat se bucură de o recunoaştere aparte...
Da. Gala Societăţii Civile premiază an de an cele mai reuşite proiecte
ale societăţii civile din România. În 2007 au fost nominalizate 115 proiecte din diverse domenii de activitate. Premiul principal pentru cel mai
bun proiect economic şi social a fost acordat Fundaţiei pentru Parteneriat pentru amenajarea centrului din Cobăteşti. Să sperăm că vom putea
şi pe viitor colabora în diferitele domenii ale serviciilor publice.

Centrul din Cobăteşti reconstruit după inundaţii
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Păstrarea specificității
Ajnácska Gáll este cea mai noua colaboratoare a Fundației pentru
Parteneriat, migrând spre sfera civilă dinspre cea a afacerilor. Are 30
de ani, este absolventa primei generații de economişti din cadrul Universităşii Sapientia şi studiază, în paralel, la secția engleză-germană
din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Dupa absolvirea facultății a lucrat ca manager la firma Crown Cool din Miercurea Ciuc,
după care a avut şansa de a coordona diferite proiecte naționale şi
internaționale. Momentan, este coordonatoarea programului Transylvania Authentica.
Ce v-a atras spre activitatea fundației?
De fapt, nu m-am gândit că voi desfăşura
„activitatea fundaţiei”. M-a atras tematica
programului, ea a constituit pentru mine o
provocare, o muncă interesantă şi, în acelaşi
timp, valoroasă.
Transylvania Authentica e probabil cel mai
complex program de până acum al Fundației
pentru Parteneriat. Cum s-a născut această idee?
Ideea programului vine de la moştenitorul tronului britanic. Fundaţia
Prinţului Charles, The Prince’s Charities, a intrat în contact pentru prima
oară cu Fundaţia pentru Parteneriat în 2006, pentru a propune elaborarea şi implementarea programului. Semnarea contractului de colaborare între cele două fundaţii a avut loc în 2007, acesta fiind şi momentul în
care a început elaborarea sistematică a programului.
Care este scopul lui?
Transylvania Authentica încearcă să susţină păstrarea bogatelor tra-
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diţii din Ardeal, a culturii agricole, a bucătăriei şi a turismului tradiţional, respectiv a produselor manufacturiere specifice, propunându-şi,
totodată, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor dintre micii producători
şi meşteşugarii din regiune.
Cum v-ați apucat de implementarea programului?
Înainte de a fi lucrat la Fundaţia pentru Parteneriat, predecesoarea mea, Judith Molnár, alături de asistentul ei de program, lucraseră
deja un an la program. În această perioadă, ei au mers pe la târguri, au
pregătit o bază de date despre produsele şi serviciile de interes pentru
program şi au pus pietra de temelie pentru strategia acestei iniţiative.
Principala mea responsabilitate a fost să dezvolt sistemul de lucru. Ca
prim pas, am analizat sistemul de funcţionare al altor iniţiative similare,
pe baza acestora elaborând apoi propiul nostru sistem, a cărei formă
iniţială a fost definitivată în septembrie 2008.
Cum ați strâns informațiile?
Am pregătit materiale de popularizare a programului, la care am ataşat un mic chestionar pentru a strânge informaţiile interesante şi importante pentru noi. În acest fel, am reuşit să facem cunoscut programul în
cadrul grupului ţintă încă de pe vremea strângerii datelor. Bineînţeles,
în această etapă ne-au ajutat şi partenerii noştrii, ei fiind cei care cunosc mai bine micii producători, meşteşugarii şi serviciile din aria lor de
activitate.
Ce greutăți ați întâmpinat?
Nu am întâmpinat greutăţi majore, activitatea noastră s-a desfăşurat
fără probleme. Poate doar multilingvismul ne-a încetinit puţin munca.
Partenerul nostru fiind din Marea Britanie, toate documentele au trebuit redactate în trei limbi – maghiară, română şi engleză – fapt care a
prelungit puţin perioada de pregătire.

97

VI. Programe pentru viitor

În ce fază vă aflați acum?
Aşteptăm chestionarele de înscriere de la micii producători şi prestatorii de servicii. Din septembrie 2008, am înregistrat deja 12 pachete
integrale de înscriere, alte două aşteptând să fie completate. Acum finisăm ultimele detalii legate de documentaţie, şi, în interesul profesionalismului, a calităţii si a echidistanţei, lucrăm deja la îmbunătăţirea
sistemului criteriilor de aplicare. În acelaşi timp, scriem proiecte pentru obţinerea altor resurse şi planificăm popularizarea cât mai largă a
programului. Prin urmare, aş putea spune că fiecare oră, fiecare minut
ascunde noi şi noi provocări.
Se poate sfârşi vreodată acest program?
Din păcate, nu putem exclude această posibilitate, dar ne dăm silinţa
ca Transylvania Authentica să aibă o viaţă cât mai lungă. Încercăm să obţinem cât mai multe noi finanţări şi ne străduim să elaborăm o strategie
care să facă programul să funcţioneze independent, având în vedere că
atât complexitatea lui cât şi obiectivele sale presupun, din start, o perioadă lungă de desfăşurare.
Putem spune că, iată, suntem gata?
Nu, niciodată nu putem spune că suntem gata. Sistemul de funcţionare al programului trebuie actualizat, adaptat şi perfecţionat zi de zi,
conform diferitelor situaţii care apar în activitatea noastră. De asemenea, partea de marketing trebuie adaptată nevoilor pieţei şi a grupului
ţintă, pentru succesul programului.
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Suntem pe drumul cel bun,
dar înaintăm cu pași mărunți
Botond Forró, face parte din echipa Fundației pentru Parteneriat, a
fost ani de zile principalul artizan al Săptămânii Mobilității Europene
din Miercurea Ciuc. Trebuie să adăugăm, că el însuşi este un biciclist
înrăit. Cum s-a racordat Fundația pentru Parteneriat, printre primele
din țară, la acest eveniment european?
Urmând exemplul altor ţări sau oraşe, am
simţit că e nevoie şi în Miercurea Ciuc de o
astfel de serie de evenimente. Personal, pentru că îmi place să merg cu bicicleta şi am organizat mai multe evenimente pe două roţi,
m-am simţit solidar cu acest gen de evenimente, ele oferind o excelentă oportunitate
pentru popularizarea mişcătii în aer liber şi
mersului pe bicicletă. Prima ediţie, cea organizată în 2005, a fost şi cea care, probabil, a declanşat şi cel mai mare
interes, fiind ceva inedit. Această ediţie îmi este cea mai dragă, pentru
că a avut un succes foarte mare, cea ce nu e puţin lucru în Miercurea
Ciuc, un oraş în care bicicleta nu este cel mai popular mijloc de transport
şi nici şoferii nu se omoară să le acorde prioritate... Tot în 2005 am reuşit
să prezentăm locuitorilor oraşului şi o bicicleta „culcată”, inventată şi
construită de un bun prieten al meu.
Pe ce vă concentrați când organizați acest eveniment anual?
Accentul cade totdeauna pe implicarea cetăţenilor. Am încercat să
organizăm sau să preluăm din exemplul altor oraşe evenimente care să
pună în mişcare corpul şi spiritul concetăţenilor noştri. Am organizat un
concurs de biciclete care, iată, a devenit deja o tradiţie, iar în 2007, printr-o spectaculoasă acţiune cu baloane, le-am arătat oamenilor cât de
mare e cantitatea de substanţe toxice pe care o emană în aer ţeava de
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Săptămâna Mobilităţii la Miercurea Ciuc

eşapament a maşinilor. Toate evenimentele au fost precedate de o muncă organizatorică bine gândită şi a trebuit să cădem de acord cu partenerii, cu diferitele instituţii, pentru a procura autorizaţiile necesare. Am
încercat să atragem de fiecare dată câţi mai mulţi voluntari pentru ca tot
mai mulţi să simtă evenimentul ca fiind al lor.
De ce e nevoie în România şi, în cadrul ei, taman în Miercurea Ciuc,
de evenimente ca acesta?
Nu cred că Miercurea Ciuc ar avea mai multă nevoie de astfel de evenimente în comparaţie cu alte oraşe din ţară, dar aici, probabil, lucrurile
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se mişcă puţin mai greu. Cultura noastră ciclistă e destul
de precară. Totuşi, trebuie să
avem în vedere şi faptul că în
Miercurea Ciuc jumătate din
an e zăpadă sau foarte frig.
Sunt foarte puţini cei care
folosesc bicicleta, iar cei care
o fac, aleg acest mijloc mai
mult din hobby. Situaţia e similară şi în alte preocupări:
din cauza vremii nefavorabile şi a infrastructurii proaste,
sunt tot mai puţini cei care folosesc skateboard-ul sau patinele pe rotile.
Între noi fie vorba, de astfel de evenimente e nevoie peste tot. Tot mai
mulţi locuitori ai ţării deţin autoturisme personale şi, conform statisticilor, ele sunt folosite mai mult pe distanţe mici. Cred că nu trebuie să vă
explic cât de mult poluează acestea aerul.
Până la urmă, ce şanse au bicicliştii din România față de cei din alte
țări ale Europei?
Suntem rămaşi în urmă, începând chiar cu legislaţia. La noi, biciliştii
sunt participanţi la trafic de mâna a patra. Până când nu vom elimina
aceste lipsuri, bicicliştii vor avea viaţă grea. Pe lângă aceste aspecte,
avem probleme şi cu formarea opiniei publice, de aceea sunt importante aceste evenimente. Abia după rezolvarea acestor probleme putem
vorbi şi de altele, de infrastructură. Toţi paşii făcuţi în Miercurea Ciuc
sunt de apreciat, avem drumuri de bicilişti, trasee delimitate, dar parcă
toate sunt inutile, pentru că şoferii îşi parchează maşinile cum îi taie
capul, iar pietonii sunt neatenţi şi trebuie să ai grijă să nu dai peste ei.
Puse toate la un loc, cred că suntem, totuşi, pe drumul cel bun, numai că
înaintăm cu paşi mărunţi. În ritmul acesta, nu ne va fi uşor să recuperăm
decalajul.
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Agenți ai schimbării
Michael Guest, fostul ambasador al Statelor Unite în România a urmărit cu interes activitățiile Fundației pentru Parteneriat, şi a participat la mai multe evenimente organizate de fundație. Cum ați ajuns
să cunoaşteți Fundația pentru Parteneriat?

Am fost dornic să sprijin dezvoltarea unei
societăţi civile vibrante în România, şi aşa am
invitat un număr de organizaţii non-guvernamentale la un eveniment, la reşedinţa ambasadorului. László Potozky a fost unul dintre
cei invitaţi. El a vorbit despre activitatea Fundaţiei pentru Parteneriat şi îmi amintesc că
am fost foarte impresionat. Aşa am început
să urmăresc activităţile organizaţiei şi chiar
m-am implicat în unele dintre ele.
Ați declarat, că din punctul dumnevoastră de vedere, Fundația este
un actor extrem de important şi de încredere al societății civile din
România. Ce credeți că defineşte în mod deosebit Fundația? Care
sunt diferențele între această fundație şi ceilalți reprezentanți ai societății civile din România?
László şi întreaga sa echipă aduc extrem de mult entuziasm în munca lor. Ei au un spirit de “misiune” atât de pozitiv încât consider că au
fost, sunt şi vor rămâne nişte agenţi ai schimbării într-o ţară care se con-
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fruntă cu multe probleme de mediu. În acest sens, ei într-adevăr fac
diferenţa. Există multe alte organizaţii neuvernamentale care sunt la fel
de entuziaste, dar nici unul nu întrece la acest capitol Fundaţia pentru
Parteneriat.
Ați plecat din România. Urmăriți în continuare activitățile desfăşurate de fundație?
Am încercat să ţin pasul cu activităţile Fundaţiei pentru Parteneriat,
în mare măsură prin raportul anual şi prin internet. Cu ocazia primei
mele vizite în România, după ce am plecat din ţară, nu am avut posibilitatea de a călători la Miercurea Ciuc, dar am întrebat de fundaţie la ambasadă. Este minunat să vezi că ea continuă să crească şi că activităţile
sale sunt benefice României, cetăţenilor români şi întregii regiuni.

Ambasadorul Michael Guest la aniversarea de cinci ani a fundaţiei
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Portdrapelul profesionalismului
în probleme de mediu
Deputatul Attila Korodi, mai întâi, secretar de stat în Ministerul Mediului (2005-2007), a ajuns, între anii 2007-2008, ministru al mediului
în guvernul României. La începutul discuției avute cu domnia sa, l-am
întrebat cum vede organizațiile civice şi, în cadrul lor, rolul Fundației
pentru Parteneriat în protecția mediului din România.
Rolul organizaţiilor civice în protecţia mediului din România e tot mai accentuat. Este
nevoie de implicarea lor. Uitaţi-vă, de exemplu, cât de important e glasul unor organizaţii
precum WWF sau Greenpeace. Cred că o autoritate, de exemplu, un minister vede altfel
lucrurile decât o organizaţie civică. În acelaşi
timp, desigur, chiar dacă fiecare lucrează cu
metodele specifice, datoria lor este aceeaşi:
să protejeze mediul. O autoritate se străduie să elaboreze legi şi, după
caz, să întindă o mână de ajutor în acest sens. În schimb, organizaţiile
civile au mai multe posibilităţi de a lupta, cu mijloace mai puţin formale,
pentru protecţia mediului şi pentru a-şi exprima opiniile. În cazul în care
între autorităţi şi organizaţiile civice există o relaţie bună, organizaţiile
civile se pot implica uşor în elaborarea de legi. La urma urmei, pe scurt,
în România, dar nu numai, rolul organizaţiilor civice în protecţia mediului este semnificativ, dar dacă autorităţile de mediu nu colaborează cu
ele, nu pot desfăşura o activitate eficientă.
Cu toate acestea, organizaţiile verzi din România mai au ce învăţa.
Mişcarea civică de azi trebuie să facă mai mult decât să îşi arate curajul
la nivel local sau naţional. E bine că în ultima perioadă au existat probleme naţionale comune prin care organizaţiile şi-au putut testa capacitatea de a influenţa, responsabil şi serios, politicile publice.
Cum văd eu rolul Fundaţiei pentru Parteneriat? E o forţă puternică
în mişcarea de mediu din România. Reprezintă port-drapelul profesialis-
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mului în problemele verzi din România. Chiar dacă acest lucru nu este
destul de vizibil în totdeauna pe plan naţional, totuşi, finanţează numeroase activităţi, organizează programe de protecţia mediului şi vine cu
propuneri utile autorităţilor. Mă bucur foarte mult pentru această fundaţie şi sper că şi pe viitor îşi va desfăşura activitatea cu succes.
Ajută sau îngreunează organizațiile de mediu activitatea ministerului?
Organizaţiile de mediu nu îngreunează în nici un chip activitatea ministerului. Nu vreau să spun cu asta, că opiniile lor pot fi integrate în totalitate deciziile luate indiferent de situaţie. În tot cazul, ele atrag atenţia ministerului în privinţa anumitor probleme, dificultăţi, oportunităţi
si responsabilităţi. Acest lucru se întâmplă de multe ori, chiar şi atunci
când ministerul nu acţionează în direcţia în care ar dori ele. În schimb,
am avut şi cazuri în care organizaţiile de mediu au reacţionat târziu la
anumite probleme stringente sau nu au reacţionat deloc.
Din câte ştiu, au existat mai multe legi sau reglementări juridice inițiate de fundația pentru Parteneriat şi organizațiile partenere...
Domeniul cel mai important în care am acţionat împreună şi în care
mi-a folosit sprijinul profesional al fundaţiei a fost protecţia mediului.
Reglementarea înfiinţării Agenţiei Naţionale a Ariilor Protejate, îmbunătăţirea Legii mediului, reglementarea reţelei Natura 2000 sunt doar
câteva exemple ale colaborării noastre. Cel mai important aspect, însă,
este că Fundaţia pentru Parteneriat are capacitatea de a funcţiona ca un
catalizator în comunitatea organizaţiilor de mediu şi e capabilă să determine luări de poziţii comune puternice, fundamentate profesional, pe
care le înaintează autorităţilor în numele acestor organizaţii.
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Vă mulțumesc că existați!
Fundația pentru Parteneriat a inițiat şi a implementat mai multe proiecte legate de Miercurea Ciuc sau care au fost realizate exclusiv în
această localitate. Printre acestea se numără şi Agenda 21, o inițiativă prin care, cu ani în urmă, a fost elaborată startegia de dezvoltare
durabilă a oraşului. Despre rostul Agendei 21 şi despre cum vede,
azi, această inițiativă, l-am întrebat pe primarul municioiului, Róbert
Kálmán Ráduly.

A fost o acţiune de pionierat; un pas care
a declanşat procesul proiectării în comun a
viitorului acestui oraş; o iniţiativă deschisă,
transparentă, bazată pe colaborare. În acelaşi
timp, documentul elaborat atunci constituie
amprenta imaginii de viitor a oraşului, incluzând o serie de obiective şi de acţiuni dintre
care multe s-au realizat deja. Însă, cum se
întâmplă adeseori, dacă privim lucrurile din
perspectiva de acum, după trecerea atâtor ani, unele aspecte ne fac pur
şi simplu să zâmbim, dar această destindere îmi aduce aminte mai curând de bucuria pe care o trăiesc când mă uit la pozele din copilărie.
Agenda 21 a avut şi efecte pozitive indirecte, printre altele, şi acela că
documentul de bază al Planului Urbanistic General al oraşului a fost elaborat în acel spirit. Pe scurt, a fost o poveste care ne-a schimbat pe toţi
în bine...
Cum vedeți locul şi rolul Fundației pentru Parteneriat la nivel local?
Fundaţia pentru Parteneriat este instituţia fanion a sferei civice din
oraş şi din regiune. E locul construit prin munca în echipă a unor oameni
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dedicaţi şi în care îşi găseşte un refugiu tot ce e „verde”, în care descoperi cu adevărat ce înseamnă un parteneriat. Drumul Apelor Minerale,
Baia Călugărilor sau evenimentele organizate în cadrul Săptămânii Mobilităţii sunt toate rodul muncii fundaţiei, dovada concretă a existenţei
acesteia. Fără Fundaţia pentru Parteneriat, şi oraşul, şi regiunea noastră
ar fi mai sărace. Vă mulţumesc că existaţi!
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Forța noastră este parteneriatul
Membrii consorțiului internațional „Asociația Parteneriatul pentru
Mediu” sprijină participarea comunității în acțiunile de protecția
mediului. Pentru atingerea acestui scop, colaborarea între cetățeni,
organizații şi ceilalți actori ai societății are un rol foarte important.
Aceste şase fundații, prin intermediul granturilor mici, prin asistență tehnică, prin lucrul în rețea, prin instruire şi programe speciale
sprijină persoane fizice, organizații şi comunități să participe activ în
procesul de luare a deciziilor de mediu. Pe parcursul anilor, cele şase
fundații au dobândit un renume atât la nivel național cât şi internațional datorită muncii eficiente şi non-birocratice. L-am întrebat pe
directorul asociației David Murphy,care este punctul forte al Parteneriatului pentru Mediu?
Punctul forte al Parteneriatului pentru
Mediu este cel inclus în denumirea asociaţiei,
noi lucrăm mereu în parteneriat. Încurajăm şi
sprijinim cetăţenii să identifice problemele şi
să propună soluţii inovatoare, de cooperare
pentru rezolvarea acestora. Efectul este dublu: mediul este protejat sau îmbunătăţit şi,
totodată, contribuim la crearea unei Europe
Centrale cu cetăţeni activi şi care se implică în
protecţia mediului. Contribuim astfel la dezvoltarea capacităţii de a acţiona la nivel de „grass- root”, dar, în acelaşi timp, încercăm să cultivăm
şi un sentiment de entuziasm şi de responsabilitate, care sperăm că va
schimba fiecare acţiune într-un exemplu de urmat. Acest lucru poate
dura mai mult, dar reprezintă cheia către dezvoltarea durabilă.
Un alt punct forte al asociaţiei noastre este capacitatea şi dorinţa de
a împărtăşi idei, informaţii şi chiar critici, cu scopul de a îmbunătăţi mereu activităţile noastre şi de a servi cât mai eficient comunităţile.
Cel mai mare capital al al organizaţilor noastre sunt, însă, persoane
ca László şi Csilla şi întregul personal din birou, care s-au dedicat schim-
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bărilor pozitive. Avem peste 80 de angajaţi dedicaţi în şase ţări diferite,
cu cunoştinţe, abilităţi şi interese diferite, dar care au o misiune comună
şi sunt mândri că lucrează în cadrul Parteneriatului pentru Mediu.
Cum apreciați rolul Fundației pentru Parteneriat în cadrul Parteneriatului pentru Mediu?
Fundaţia pentru Parteneriat are un rol foarte important din mai multe motive. Din punct de vedere al istoriei Parteneriatului, ea a marcat
prima expansiune a acestuia în afara ţărilor membre ale Grupului de la
Visegrad, unde a fost întemeiat consorţiul. De fapt, succesul Parteneriatului în privinţa Fundaţiei pentru Parteneriat este dovada succesului
în abordarea conceptului de parteneriat. Fundaţia pentru Parteneriat a
combinat cu succes abordarea tradiţională, de sprijinire a grupurilor civice prin granturi mici şi asistenţă tehnică, cu proiecte operaţionale care
necesită mai multă implicare, recent lansându-se într-un domeniu nou
prin iniţierea Programului Transylvania Authentica.
Ca şi în cazul celorlalţi membri ai asociaţiei noastre, rolul Fundaţiei
pentru Parteneriat este acela de a continua să servească şi să sprijine
dezvoltarea comunităţilor locale, de a aduce o viziune mai largă legată
de conceptul de durabilitate, de a fi o sursă de inspiraţie şi de inovare la
nivel internaţional. Felicitări pentru toată echipa Fundaţiei pentru cei 10
de ani de muncă excelentă. Eu, personal, le doresc succese şi mai mari
în viitor şi aştept cu nerăbdare să petrec mai mult timp în frumosul judeţ
Harghita.
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Nici un întreprinzător nu poate fi indiferent
față de sfera civică
Întreprinzătorul ciucan Ádám Vigh a urmărit permanent activitatea
Fundației pentru Parteneriat, şi, mai mult decât atât, a acceptat să
facă parte din Consiliul de Conducere al Fundației. De ce?
Sunt şi am fost membru în mai multe consilii de administraţie, propunerea venind, de
fiecare dată, din partea organizaţiilor. Am
acceptat de fiecare dată pentru acelaşi motiv pentru care am fost rugat să îndeplinesc
aceste funcţii: le consider foarte importante,
având în vedere că în „înstrăinata” lume în
care trăim există o tot mai mare nevoie de organizaţii civice. Propunerea Fundaţiei pentru
Parteneriat îmi dă o bucurie deosebită, pentru că aceasta este fundaţia
care creşte cu o consecvenţă aproape imperturbabilă şi demonstrează
prin activitatea sa, de la an la an, că activitatea pe care o desfăşoară o
astfel de organizaţie poate fi făcută profesionist.
Cum vedeți, ca întreprinzător, rolul sferei civice din România?
Întreprinzătorul trebuie să aducă rezultate şi profit, să creeze locuri de
muncă, în timp ce datoria sferei civice e să ne facă viaţa mai confortabilă,
mediul înconjurător mai suportabil şi să îi ajute pe cei nevoiaşi. Prin urmare, nici un întreprinzător serios nu poate fi indiferent la toate acestea.
Oamenii de afaceri şi reprezentanţii organizaţiilor civice îşi desfăşoară activitatea în acelaşi spaţiu vital, se complementează unul pe celălalt.
Cum a evoluat relația dintre sfera civică şi mediul de afaceri în ultimul
deceniu?
Cred că în urmă cu zece ani, relaţia dintre economia reală şi sfera
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civică era mai laxă. În momentul de faţă, însă, ca urmare a schimbărilor
legislative, susţin şi eu, cu o parte din impozitul pe profit, sfera civică.
Aspect care măreşte interesul omului de afaceri pentru activitatea fundaţiilor, organizaţiilor pe care le sprijină, ajungând să le cunoască mai
bine. E în firea lucrurilor să se întâmple aşa, pentru că întreprinzătorul
vrea întotdeauna să ştie ce se întâmplă cu banii, imaginea şi spirjinul pe
care îl dă, determinând astfel o concurenţă şi în acest sector: vor primi
bani mai mulţi acele fundaţii sau organizaţii civice, care demonstrează
prin activitatea lor că merită acest sprijin.
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Abordare modernă și sistem de valori
tradiționale una lângă alta
Unul dintre punctele tari ale Fundației pentru Parteneriat o reprezintă transparența, trăsătură dată în mare măsură de relația bună cu
presa şi de regularitatea informării acesteia. Nu întâmplător, Fundația a câştigat de partea „cauzei verzi” mai mulți jurnalişti. De data
aceasta, am adresat aceleaşi întrebări unui grup de patru jurnalişti,
de la patru organe de presă diferite: István Sarány (Hargita Népe),
Dénes Daczó (Csíki Hírlap), Gina Ștefan (AGERPRESS) şi Aurelia Iluț
(Adevărul Harghitei).
Ca jurnalişti, ați urmărit activitatea de zece ani a Fundației pentru
Parteneriat. Care credeți că este meritul ei principal?
Gina Ștefan: Fundaţia pentru Parteneriat
este un deschizător de drumuri în domeniul
protecţiei mediului din România. S-a preocupat şi a reacţionat permanent la agresiunile
asupra mediului care au avut loc în România,
de-a lungul celor zece ani. Iubitorii de natură
din întreaga ţară au avut în Fundaţia pentru
Parteneriat un partener de încredere. Acum,
la ceas aniversar, se poate mândri cu sute de
proiecte finanţate şi cu faptul că, datorită ei, mediul din România este
mai sănătos, iar oamenii au devenit mai conştienţi de importanţa protejării naturii. Nu aş putea să fac o clasificare a rezultatelor obţinute de
Fundaţie dar ştiu sigur că în toate colţurile ţării există oameni care au de
ce să-i mulţumească.
Dénes Daczó: Perseverenţa, continuitatea. Acel efort prin care au reuşit să facă şi din sfera civică din Miercurea Ciuc, un formator de opinie.
În acealaşi timp, apreciez foarte mult felul în care au reuşit să-şi ajute colegii aflaţi, nu o dată, în situaţii dificile, indiferent dacă erau „învăţăcei”
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sau aveau în spate o experienţă de câţiva ani. I-au ajutat să îşi transmită
mesajele presei în aşa fel încât acestea să poată fi transmise mai departe
opiniei publice într-o formă cât mai inteligibilă. Chiar dacă în ultimii zece
ani, viaţa publică a cunoscut schimbări majore, fundaţia a reuşit să-şi
păstreze personalitatea, caracterul civic. Înainte de toate, cred că acesta
este principala sa realizare.
István Sarány: Aş exagera să spun că am
urmărit constant activitatea echipei conduse
de László Potozky, dar am participat la multe
dintre evenimentele organizate de fundaţie şi
am scris deseori despre activităţile şi rezultatele muncii lor. Am putut vedea, astfel, cum
o echipă entuziastă, cu atitudine civică, s-a
transformat într-una dintre cele mai importante organizaţii finanţatoare de programe
de mediu din Europa Centrală şi de Est. Totodată, constat cu bucurie nu
doar că abordarea lor ia în considerare toţi factorii relevanţi în protecţia
mediului şi că gestionează responsabil atât problemele de mediu cât şi
cele legate de identitatea locală, dar şi că toate acestea se completează
foarte bine una pe alta. Pentru mine, aceasta constituie cea mai importantă realizare a organizaţiei: sunt moderni în abordare, în atitudine,
în gestionarea problemelor economice, asumându-şi în acelaşi timp şi
sistemul de valori tradiţionale. Şi nu doar îşi asumă aceste valori, dar
luptă pentru păstrarea şi transmiterea lor generaţiilor viitoare într-o formă vie.
Aurelia Iluț: Cel mai important rezultat al Fundaţiei pentru Parteneriat în toţi aceşti 10 ani de existenţă faptul că a reuşit să fie finanţator în
România în scopul protecţiei mediului şi că a reuşit să aducă însemnate
fonduri, în acest important şi nobil scop, de la finanţatori externi.
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Prin ce se aseamănă sau, eventual, se deosebeşte Fundația pentru
Parteneriat de restul organizațiilor civice?
István Sarány: Asemănarea e probabil aceea că a luat fiinţă ca o iniţiativă civică autentică, şi-au propus anumite obiective şi s-au ocupat
serios de atingerea lor. Diferenţa cea mai elocventă constă, în schimb,
în munca uriaşă pe care au depus-o, atât cantitativ, cât şi calitativ. Sunt
foarte multe organizaţii civice în zona noastră care lucrează eficient, dar
probabil că niciuna nu a reuşit să lucreze atât de eficient şi de profesionist ca Fundaţia pentru Parteneriat. Atitudinea, abordarea şi concentrarea pe valori şi pe eficienţă sunt caracteristici care ar trebui să constituie
modele, nu doar pentru sfera civilă, ci şi pentru sectorul privat şi public.
Gina Ștefan: Fundaţia pentru Parteneriat este una dintre primele
fundaţii din ţară care a început să acorde finanţări pentru proiecte pe
baza unor criterii care se aplicau doar în ţările Uniunii Europene. Şi asta
înainte ca autorităţile centrale sau judeţene să adopte această metodă.
Este de apreciat faptul că, în zece ani de zile, Fundaţia pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc a reuşit să atragă de partea ei autorităţi locale
şi judeţene, politicieni de orice culoare dar, mai ales, voluntari, oameni
care au învăţat să le pese de mediul înconjurător şi care au făcut ceva
concret pentru protejarea lui. A pus întotdeauna un accent foarte mare
pe profesionalism şi calitate şi nu s-a lăsat antrenată în acţiuni care să-i
pună la îndoială credibilitatea.
Dénes Daczó: O parte semnificativă a organizaţiilor nu a putut rezista
schimbărilor frecvente in ultimii zece ani. În toată această perioadă, fundaţia a reuşit să intuiască perfect ariile în care e nepermis să nu iei poziţie sau să nu îţi faci simţită forţa. Prin schimbarea punctelor sensibile şi
a obiectivelor, s-au schimbat şi ariile de activitate ale fundaţiei, dar în tot
acest răstimp, ea a rămas mereu o voce credibilă şi influenţă. Ține tot de
calităţile fundaţiei: şi-a exploatat în aşa fel cu posibilităţile, aptitudinile
sale civice, încât activitatea ei s-a făcut simţită nu doar la nivelul câtorva
oameni sau a unor grupuri mici, ci la nivelul întregii comunităţi.
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Aurelia Iluț: Fundaţia pentru Parteneriat
– fără a avea pretenţia de a cunoaşte în aceeaşi măsură toate celelate organizaţii neguvernamentale – consider că este o fundaţie
serioasă şi prin ceea ce face şi cum lucrează
este deschizătoare de orizonturi în materie de
protecţie a mediului, pentru cei de-acum şi
mai ales pentru generaţiile viitoare. Îmi imaginez, dacă îmi este permis, că acum 10 ani
s-a născut un copil care a crescut în 10 ani - ca în poveşti - cât alţi copii
în 30 de ani. Deosebirea constă în perseverenţă, curaj şi dorinţa de a-şi
împlini menirea.
Care credeți că a fost programul cel mai bun, cel mai eficient, eventual, cel mai interesant al fundației?
István Sarány: Iniţiativa cea mai valoroasă a fost, din punctul meu
de vedere, clăcile organizate pentru (re)construirea băilor publice secuieşti. Acest şir de evenimente a relevat toate aspectele pozitive de care
am amitit: modernitate şi tradiţie, economie şi cultură. Iar elementul cel
mai important, comunitatea, fie ea mai mare sau mai mică, a fost inclusă în implementarea fiecărui proiect. Ce s-a întâmplat la aceste clăci? În
primul rând, a fost evaluată zona Ciucului pentru a afla unde există astfel
de băi balneare tradiţionale şi în ce măsură pot fi ele repuse în funcţiune, în folosul comunităţii. În al doilea rând, au încercat, vreau să cred, să
schimbe atitudinea faţă muncă, valorizând voluntariatul. La acestea se
mai adaugă şi capacitatea acestor clăci de a revitaliza comunitatea şi de
a-i întâri spiritul de solidaritate. Un al treilea aspect, ar fi redescoperirea
arhitecturii populare tradiţionale, dovada faptului că şi în această zonă
avem ce arăta lumii, specificitate şi valori care ne individualizează. Ca un
al patrulea aspect, aş aminti faptul că viaţa băilor reconstruite ne oferă
o imagine clară a felului în care înţelege fiecare comunitate, liderii lor, să
îşi valorifice bunurile pe care le au la dispoziţie.
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Aurelia Iluț: În decursul timpului, Fundaţia pentru Parteneriat a promovat o multitudine de activităţi şi acţiuni urmărind asiduu îmbunătăţirea mediului înconjurător în toată România. Îmi este greu să hotărăsc
care a fost cel mai semnificativ, cel mai interesant program al său. Totuşi,
gândindu-mă la numărul de persoane care au fost atrase şi au participat - vreo 300 dacă nu mai mult - mă opresc asupra programului ce s-a
desfăşurat sub genericul ,,Claca de la Şumuleu” pentru că m-a impresionat implicarea masivă a comunităţii locale care a perceput foarte bine
mesajul Fundaţiei.
Dénes Daczó: Dacă mă gândesc la activitatea primilor ani, pot să afirm cu certitudine că
fundaţia a avut un rol decisiv în dialogul dintre
comunitate şi autorităţi, tocmai prin intermediul programului cu un nume asemănător. A
învăţat comunitatea că opinia ei contează, iar
pe aleşii oraşului – de multe ori puşi la colţ –
să conştientizeze că în luarea deciziilor, părerea comunităţii este hotărâtoare, mi se pare
un rezultat extraordinar. Pe lângă dialog, fundaţia a avut un rol semnificativ în educaţie şi în dezvoltarea unei mentalităţi de consumator conştient, graţie programului EcoBusiness. Prin
programele sale de finanţare, Fundaţia pentru Parteneriat ne-a ajutat
foarte mult să observăm şi să fim atenţi la valorile mediului nostru înconjurător. Un rol decisiv, de deschizător de drumuri l-au avut şi finanţarea programului Drumul Apei Minerale şi a primului Muzeu al Apelor
Minerale din Ardeal.
Gina Ștefan: După cum am mai spus, mi-e greu să fac un clasament
a programelor derulate, de-a lungul celor zece ani, de Fundaţia pentru
Parteneriat. Vreau să remarc, însă, unele dintre aceste programe care
s-au derulat cu implicarea unui număr mare de voluntari şi a căror rezultate sunt extraordinare. Unul dintre cele mai interesante programe
ale Fundatiei a fost „Drumul Apelor Minerale”, care reprezintă şi una
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dintre primele initiative gen „greenways” din România. De asemenea,
trebuie amintit proiectul proiectul “Apele au trecut. Regaseste speranta”, în cădrul căruia centrul comunei harghitene Cobăteşti, grav lovită de
inundaţii, a fost refăcut în întregime, dar şi programul „Spaţii verzi”, în
cadrul căruia s-au înfiinţat, amenajat sau au fost reabilitate spaţiile verzi
publice din mai multe judeţe ale ţării. Trebuie amintit faptul că Fundaţia
pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc este una dintre cele care luptă
împotriva folosirii cianurii în minerit, în cadrul „Coaliţiei fără cianuri”.
Cum vedeți rolul Fundației pentru Parteneriat în mişcarea ecologistă
din România?
István Sarány: Nu am nicio îndoială că organizaţia reprezintă avangarda şi pe plan naţional. Se poate vedea acest lucru din maniera în care
caută şi obţine sursele de finanţare, din mărimea sumelor de bani, dar
şi din proiectele susţinute sau publicul lor ţintă. Fundaţia a sprijinit şi
valorile locale – având în vedere că protecţia mediului începe cu protejarea arealului din imediata proximitate –, dar şi-a asumat un rol activ, de
exemplu, şi în dezbaterea internaţională privind Roşia Montana, venind
cu forme de protest şi tehnici de captare a atenţiei publice mai puţin
cunoscute în aceste părţi.
Dénes Daczó: În tot cazul, rolul fundaţiei este unul hotărâtor. O demonstrează şi premiile câştigate în ultimii ani (cum a fost şi „Premiului
pentru cel mai bun proiect economic şi social” din cadrul Galei Societăţii
Civile din 2008). Dacă ne uităm la partenerii de azi ai fundaţiei, indiferent dacă aceştia sunt din sfera economică (MOL România, Apemin Tuşnad) sau din cea nonguvernamentală (Fundaţia Charles Stewart Mott),
vom observa rapid care e importanţă organizaţiei despre care vorbim.
Aurelia Iluț: Fundaţia pentru Parteneriat, în opinia mea, este un
exemplu de urmat. Este o instituţie în care nu veţi găsi nici urmă de
birocraţie, în schimb veţi găsi flexibilitate şi rapiditate. Cei ce formează
grupul de lucru al Fundaţiei, fără excepţie, pe lângă calităţile pe care
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le-am amintit, mai au şi calitatea de a fi deschişi la orice sugestie care
ar contribui la îmbunătăţirea mediului înconjurător. Şi, ar mai fi ceva de
adăugat. Din câte ştiu, conducerea Fundaţiei este preocupată să-şi construiască un fond propriu pentru a putea ,,trăi” şi fără marii finanţatori.
Nu cred că mai sunt organizaţii neguvernamentale care să renunţe de
bunăvoie la finanţări. Tot ce am spus este valabil pentru întreaga activitate a Fundaţiei care se desfăşoară în toată ţara.
Gina Ștefan: Fundaţia pentru Parteneriat s-a implicat în campanii la
nivel naţional şi a finanţat proiecte în întreaga ţară, iar rolul său de apărător al mediului şi în promovarea unui comportament adecvat este incontestabil. Fundaţia este, poate, cea mai bună din România în domeniul
în care activează, multe dintre proiectele finanţate de ea fiind derulate
în premieră naţională. România a avut şi are nevoie de Fundaţia pentru
Parteneriat, are nevoie de un membru activ al societăţii civile care, pe
lângă faptul că veghează ca asupra mediului să nu se producă atacuri, se
implică şi în finanţarea şi derularea unor proiecte de protejare a naturii.
Cum vedeți rolul fundației pe plan județean şi în Miercurea Ciuc?
Gina Ștefan: În zona Ciuc, dar şi în judeţul Harghita s-au schimbat
multe în atitudinea oamenilor după ce Fundaţia pentru Parteneriat a
început să funcţioneze. În rezervaţia Tinovul Mohos nu se mai circulă
acum decât pe poteci suspendate (în urma unui proiect finanţat în premieră naţională de Fundaţie), mai multe izvoare de apă minerală care
erau distruse au fost refăcute şi s-a inaugurat Muzeul Apelor Minerale,
pentru prima oară au fost oprite lucrările de recalibrare la un pârâu din
judeţ, iar unele IMM-uri harghitene au fost conştientizate de importanţa
pe care trebuie să o acorde protecţiei mediului. Fundaţia pentru Parteneriat are, aşadar, pe lângă un rol educativ, de schimbare a mentalităţii,
şi unul activ de rezolvare a problemelor concrete cu care se cofnfruntă
mediul înconjurător.
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István Sarány: Structura de organizare, concepţia şi activitatea Fundaţiei pentru Parteneriat constituie un model. Din păcate, nu toată lumea vede la fel aceste lucruri. Mai mult, uneori am impresia că trebuie
să lupte cu invidiile şi răutăţile, dar totuşi îşi face munca cu perseverenţă şi dăruire. Trăiesc cu convingerea că şi activităţile viitoare le vor da
dreptate.
Dénes Daczó: Fundaţia a avut rol deosebit în formarea opiniei cetăţenilor şi în acceptarea, din partea autorităţilor, a ideii că vocea comunităţii e decisivă în soluţionarea problemelor. La fel de important e şi rolul
avut de fundaţie în întărirea conşiinţei civice. De aceea, prezenţa de zece
ani a Fundaţiei pentru Parteneriat în Miercurea Ciuc este emblematică,
ritmul şi felul în care s-a dezvoltat în această perioadă constituind un
model pentru societatea civilă locală.
Aurelia Iluț: Rolul Fundaţiei în Harghita şi în zona Ciucului este, cu
riscul de mă repeta, unul de deschizător de drumuri şi un exemplu de
urmat de către alte fundaţii care nu au învăţat să lupte pentru ideea pe
care şi-au propus-o şi, în aceeaşi perioadă de 10 ani, în loc să progreseze
au regresat. Fundaţia pentru Parteneriat este pe loc de înaintaş – cum
se spune în fotbal – pentru că, pe lângă finanţarea proiectelor de mediu,
mai oferă şi suport tehnic, seminarii, training-uri, lucru pe care îl face,
de altfel, nu numai în judeţul Harghita, ci în toată ţara. Pentru că ne
aflăm la ceas aniversar, fie-mi îngăduit să urez, acestor inimoşi parteneri
şi prieteni, care semnifică Fundaţia pentru Parteneriat, mult curaj pe
mai departe pe drumul pe care şi l-au propus şi ,,La Mulţi Ani!”
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Finalizarea inițiativelor individuale
Enikő Bándi are 23 de ani şi lucrează de şase ani la Fundația pentru
Parteneriat. Mai întâi, a făcut parte din echipa care a coordonat programul EcoBusiness, iar în prezent este asistenta programului Transylvania Authentica.
Ce v-a atras spre sfera civică?
Iniţial, am activat ca voluntar şi mi-am făcut cele şase săptămâni de practică universitară obligatorie la Fundaţia pentru Parteneriat. După aceea, mi s-a oferit ocazia să lucrez
aici, aşa am ajuns în sfera civică. Nu am încă
sentimentul că aş fi atrasă mai mult de un alt
domeniu.
Ce considerați că e important în activitatea civică a fundației?
În programele fundaţiei un loc important îl are protecţia naturii.
După cum ştim cu toţii, protecţia naturii este o problemă de strictă actualitate şi ne priveşte pe toţi în mod direct. În munca civică este deosebit de important că pot fi realizate şi consolidate iniţiative individuale.
Ele presupun, desigur, şi dificultăţi, dar nu sunt imposibil de realizat. Aş
aminti aici programul Transylvania Authentica, care a pornit de la iniţiativa Prinţului Charles, moştenitorul tronului britanic, fundaţia având
onoarea de a o duce la bun sfârşit.
Ce atribuții aveți în cadrul programului Transylvania Authentica?
Trebuie să ţin legătura cu membrii prgramului şi să ofer consultanţă
în probleme de protecţia mediului. Pe lângă acestea, mai am şi atribuţii
administrative.
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Ați avut vreo experiență aparte de-a lungul activității dumneavoastră?
Nu aş putea vorbi de experienţe deosebite, în schimb, e foarte important pentru mine că am putut învăţa multe din experienţa colegilor
mei.

Tenacitate și consecvență
Erzsébet Kovács are 50 de ani şi este colaboratoarea fundației încă de
la înființarea sa. Am întrebat-o despre activitatea ei de şefă de birou.
Cinstea, perseverenţa, tenacitatea şi flexibilitatea consider că sunt extrem de importante în activitatea unei fundaţii şi, în general,
în sfera civică. Sfera non-profit diferă esenţial
de cea a afacerilor, priorităţile celor două fiind
diferite. Îmi place foarte mult mentalitatea de
aici, pentru mine este locul de muncă ideal.
Care a fost satisfacția cea mai mare în anii
petrecuți aici?
Nu pot preciza un astfel de eveniment. Cea mai mare satisfacţie o
reprezintă faptul că lucrez aici, că sunt utilă în acest loc, în care primim
aproape zilnic ştiri bune despre organizaţiile din toată ţara.
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VII. Colegi, conducere, jurnalişti, prieteni

Cinstea înainte de toate
Zsuzsánna Orbán are 69 de ani şi este contabila fundației din noiembrie 1999. Ce considerați că e în mod deosebit de important în activitatea fundației, în activitatea ei civică?

Plata exactă şi la timp a obligaţiilor faţă de
stat şi predarea rapoartelor prin respectarea
strictă a legilor care reglementează activitatea noastră. Îmi place şi îmi dau silinţa să fiu
la zi cu munca mea.

Care a fost satisfacția cea mai mare de alungul anilor petrecuți aici?
Lucrez aici de 10 ani. Datorită colegilor şi a condiţiilor bune de muncă, vin cu mare drag să lucrez aici. Ştiu că toţi sunt de încredere şi gestionează corect banii pentru programele fundaţiei.
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VIII. 10 ani – statistici,
cifre, fapte
Programele noastre
Programe de finanțare

Programe operaționale

Parteneriat pentru mediu (1999-)

Eco-Business (2000-2007)

Întărirea cooperării ONG în bazinul hidrografic al
Tisei (2000-2002)

Dialog (1999-2004)

Moştenire Vie (2001-2004)

Agenda 21 (2001-2004)

Greenways – Drumuri Verzi (2003-)

Drumul Apelor Minerale (2003-)

Întărirea Parteneriatelor pentru Consevarea Naturii
si Turism în România (2006-2007)

Parteneriat pentru oameni şi dezvoltare (2005-2006)

Spaţii verzi (2006-)

Transylvania Authentica (2007-)

Atitudine şi Implicare (2006-2010)

Campanii (2000-)

Fondul ONG- Mecanismul Financiar al Zonei Economice Europene (2008-2010)

Programe de finanțare – date statistice
Numărul programelor de finanţare

8

Total propuneri de proiecte depuse

1.353

Total proiecte propuse spre finanţare

366

Numărul organizaţiilor finanţate

201

Numărul instituţiilor de învăţământ finanţate

10

Numărul voluntarilor implicaţi în activităţile proiectelor

24.144

Numărul arborilor plantaţi

50.187

Numărul ariilor protejate unde au fost desfăşurate diferite activităţi de conservare
Suprafaţa zonelor verzi reabilitate/ create - m2
Drumuri verzi finanţate
Implicare/ sprijinire/finanţare campanii
Cursuri, sesiuni de lucru în reţea pentru ONG
Numărul participanţilor la cursuri

Peste 100
119.292m2
8
6
17
peste 400
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Premii câștigate
1. Societatea Austriacă penru
Mediu şi Dezvoltare Tehnică
(ÖGUT) - Secțiunea Protecția
mediului şi Tehnica Mediului în
Europa Centrală de Est şi SudEst, 2005 – Câştigător

2. Gala Societății Civile, 2008:
Secțiunea – Dezvoltare economică şi socială - Câştigător

3. Gala Societății Civile, 2008:
Secțiunea Protecția Mediului Mențiune
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Finanțatorii noștri:

Charles Stewart Mott Foundation
German Marshall Fund of US
Rockefeller Brothers Fund
King Baudouin Foundation
MOL România
Apemin Tuşnad SA.
Trust for Civil Society in CEE
Stichting DOEN
TOYOTA
Arcanum Foundation
Department for International Development (DFID)
EU Phare
The Royal Netherlands Embassy in Bucharest
USAID
EU DG Environment
Peace Corps
The Prince’s Charities Foundation
Tectum Company SA.
US Peace Corps
Vodafone
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European

Parteneri:

Hungarian Environmental Partnership Foundation
Slovak Environmental Partnership Foundation
Polish Environmental Partnership Foundation
Czech Environmental Partnership Foundation
Bulgarian Environmental Partnership Foundation
Groundwork Blackburn
Groundwork UK
Tatum Networks Ltd.
INEM-KÖVET Hungary
Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă
Primăria municipiului Miercurea Ciuc
King Baudouin Foundation
Fundaţia Carpatică România
Civitas Alapítvány
Conştient Srl.
Asociaţia Ecologică Floarea de Colţ - Cluj
Asociaţia Pro Cive - Gheorgheni
Fundaţia Comunităţii - Sibiu
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Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar - Focşani
Asociaţia Pro Democraţia - Braşov
Asociaţia pentru Relaţii Comunitare - Cluj Napoca
Forumul Donatorilor din România
GEOMMED - Baia Mare
Fundaţia Principesa Margareta a României
Asociaţia de Turism şi de Ocrotirea Naturii - Miercurea Ciuc
Asociaţia de Ecoturism în România
MOL România
Apemin Tuşnad SA.
Fundaţia ARS TOPIA
The Prince’s Charities Foundation
World Wide Fund for Nature (WWF)
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Fondator
Potozky László

Membrii ai Consiliului de conducere
Ádám Vígh (1999- )
Zsuzsa Foltányi (1999- )
László Potozky (2002- )
Erika Stanciu (2003- )
Gyárfás Kurkó (2006- )
Ungureanu Stanca (1999-2000)
Vilmos Zsombori (1999-2000)
Sándor Köles (1999-2002)
Barbara Szcerbinska (1999-2006)

Membrii ai comitetelor de evaluare
a cererilor de finanțare

Zsuzsa Foltányi (HU), Rafal Serafin (PL), Dana Pârţoc, Cătălin Gheorghe, Radu Mititean,
Lorena Stoica, Gyöngyvér Mara, Éva Csog, Andrei Blumer, Papp Cristian Remus, Dominika Zareba (PL), Cerasela Barboni, Erika Stanciu, Dan Manoleli, Fabrice de Kerchove
(BE), Gábor Kolumbán
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Membrii Comisiei de cenzori
Éva Czimbalmos, Csaba Fikó, Miklós Forró

Staff
László Potozky (1999- )
Csilla Dániel (1999- )
Erzsébet Kovács (1999- )
Zsuzsanna Orbán (1999- )
Enikő Bándi (2003- )
Ajnácska Gáll (2007- )
Botond Forró (1999- )
József Bíró (1999-2004)
Judith Molnár (2000-2007)
Szabolcs Szabó (2000-2004)
Éva Tankó (2000-2001)
Virág Mezey (2000)

Voluntari Peace Corps
Richard Moore, John Holm, Kathleen Shea

Colaboratori
Oana Ruxandra Danciu, Zoltán Nagy, Csaba Hideg, Attila Rédai, József Birtók, Alina
Porumb, Katalin Daczó, Fruzsina Fodor

Filiala Sibiu
(a funcţionat ca filială în perioada 1999-2001, ulterior s-a înregistrat ca organizaţie de
sine stătătoare)
Marina Bogdan, Liliana Zöldi, Ioan Bogdan

Filiala Focșani
(a funcţionat ca filială în perioada 1999-2001, ulterior s-a înregistrat ca organizaţie de
sine stătătoare)
Daniel Postu, Neagu Cristinel, Emanuela Buruga
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