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Mesajul directorului

Mesajul directorului
În secolul al XIX-lea, populatia bastinasa Maori a Noii Zeelande a
devenit îngrijorata din cauza introducerii pastoritului oilor, ca
urmare a colonizarii europene, si a posibilelor efecte ale acestuia
asupra sfintelor creste ale Muntelui Tongariro. Localnicii Maori au
început astfel sa caute o solutie durabila pentru conservarea patrimoniului lor natural. Ei si-au dat seama ca singura solutie durabila
în acele vremuri era sa doneze Muntele Tongariro Reginei Victoria.
Prin realizarea acestui lucru, Muntele Tongariro a fost declarat
drept primul parc national al Noii Zeelande. În ziua de astazi, sansa
de a gasi asemenea solutii este mult mai mica, însa totusi mai avem
„Maorii” timpurilor noastre, si anume ONG-urile si grupurile
comunitare care pot initia si pune în aplicare solutii durabile pentru problemele grave
de mediu sau ale comunitatii. Rolul Fundatiei pentru Parteneriat (FP) este sa sustina
acest gen de initiative durabile.
Al treilea an de activitate al organizatiei si în acelasi timp al doilea ca finantator de
proiecte reprezinta pentru Fundatia pentru Parteneriat drept anul consolidarii si al
dezvoltarii, perioada cu multe realizari care include cresterea numarului de programe
derulate de catre fundatie de la unu la sase (trei programe de finantare si trei programe operationale).Aceasta crestere este semnificativa luând în considerare faptul ca
doar cu doi ani în urma când FP si-a început activitatea ca si fundatie finantatoare,
derula doar un singur program. În 2001 FP a cunoscut totodata si o crestere importanta a numarului de finantatori ai programelor derulate de fundatie. În urma cu doi
ani, Fundatia pentru Parteneriat se baza în principal pe fonduri asigurate de German
Marshall Fund of US, Rockefeller Brothers Fund si Charles Stewart Mott Foundation.
În prezent, un numar de opt finantatori sprijina actiunile derulate si implementate de
catre FP. În numai doi ani de activitate, 94 de proiecte au fost initiate si implementate
de catre ONG-urile de mediu împreuna cu grupuri comunitare sau administratii
locale, fiind finantate în total cu 8.250.336.000 lei. Majoritatea acestor proiecte s-au
concretizat în actiuni de succes, iar unele au reprezentat chiar premiere în România.
Impactul pe care Fundatia pentru Parteneriat l-a avut asupra miscarii de mediu din
România poate fi dedus din câteva cifre: 1500 de persoane au participat la desfasurarea proiectelor, au fost create peste 80 de noi locuri de munca, 40 000 de copaci au
fost plantati, 35 de comunitati locale s-au implicat în aceste actiuni, starea mediului din
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15 rezervatii naturale si parcuri nationale a fost îmbunatatita si trei contracte de râu
reprezentând noi sisteme de management al apelor au fost semnate si initiate. FP a
încercat totodata sa finanteze initiative pe termen lung care ar avea un efect de durata asupra anumitor probleme de mediu. Fundatia pentru Parteneriat a fost în tot acest
timp extrem de activa, luând initiativa în organizarea si sustinerea de campanii pentru
rezolvarea diverselor probleme de mediu si protestând împotriva deciziilor necorespunzatoare care ar fi putut avea un efect daunator asupra mediului. Colaborarea si
conlucrarea dintre beneficiarii proiectelor finantate de Fundatia pentru Parteneriat a
devenit în 2001 semnificativa si cu multe realizari, întâlnind toate aceste provocari
majore de când a devenit organizatie finantatoare. Din acest punct de vedere, 2001
reprezinta o adevarata reusita în domeniul cooperarii între ONG-urile care deruleaza
proiecte finantate de catre FP. Aceasta a devenit posibila datorita sesiunilor de cursuri
si de întarire a capacitatii operationale a ONG-urilor, organizate de catre fundatie.
Cursurile de „advocacy” si „bankwatch” au determinat ONG-urile participante sa
devina mai cooperante, mai active si mai profesionale. Acest lucru a generat rezultate
si realizari semnificative atât în dialogul pe teme de mediu cât si în negocierile cu
autoritatile.
Realizarile anului 2001 au devenit posibile datorita efortului comun depus de toti cei
implicati în activitatile Fundatiei. Datorita acestui fapt as dori sa multumesc colegilor
mei, angajatilor fundatiei pentru munca si devotamentul lor, Comitetului de Conducere
si Comitetului de selectie al proiectelor pentru sprijinul continuu, precum si finantatorilor nostri pentru suportul financiar generos. Totodata multumesc tuturor
partenerilor (ONG-uri, IMM-uri, institutii publice, cetateni) pentru faptul ca au fost alaturi de noi ca aliati de nadejde în tot ceea ce am încercat sa întreprindem.
László Potozky
Director
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Cine suntem noi?
Fundatia pentru Parteneriat a fost înfiintata în 1998 ca fundatie independenta
si face parte din Consortiul Parteneriatul de Mediu pentru Europa Centrala, care sprijina proiectele comunitare de îmbunatatire a mediului din România, Cehia, Ungaria,
Polonia si Slovacia.
Activitatea fundatiilor membre ale consortiului vizeaza constientizarea si participarea publica cu privire la problemele de mediu din regiune. Fundatiile joaca un rol
important în initierea cailor de cooperare între oameni si organizatii, precum si între
toate sectoarele pentru a pune bazele unor societati civile si comunitati durabile în
Europa Centrala.
Folosind un amestec flexibil de proiecte mici, asistenta tehnica, colaborare,
activitati de instruire si programe speciale, cele cinci fundatii faciliteaza accesul organizatiilor, comunitatilor, si ale persoanelor fizice, în implicarea activa în procesul
decizional privind problemele de mediu.

Misiunea fundatiei:
Sprijinirea îmbunatatirii mediului si a dezvoltarii comunitatilor din România
contribuind astfel la formarea unei societati durabile.

Obiective:
• promovarea dezvoltarii durabile prin intermediul întaririi ONG-urilor de mediu si a
participarii civice
• consolidarea sectorului neguvernamental din România prin întarirea capacitatii
operationale a acestuia
• încurajarea participarii civice în initierea si luarea deciziilor comunitare si de mediu
• promovarea parteneriatelor intersectoriale în rezolvarea problemelor comunitare si
de mediu
• oferirea de sprijin financiar si tehnic ONG-urilor din România
• implicarea cetatenilor în procesul de identificare, prevenire si solutionare a problemelor comunitare si de mediu
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Programe de finantare, asistenta tehnica
si de întarire a capacitatii operationale pentru ONG-uri
Date statistice:
Nr. de proiecte primite: 127
Nr. de proiecte finantate: 46 (36%)
Suma totala acordata: 4.922.863.550 lei
Media finantarii pentru un proiect: 107.018.773 lei

Programul de Parteneriat pentru Mediu
În afara programului de finantare, un accent deosebit s-a pus pe activitatile de întarire
a capacitatii operationale si de asistenta tehnica pentru ONG-uri. Personalul coordonator al
acestui program a vizitat peste 60 de proiecte pentru a monitoriza organizatiile si
proiectele celor care au beneficiat de finantare în timpul implementarii acestora.
Totodata, capacitatea acestor organizatii finantate de catre Fundatia pentru Parteneriat
a fost dezvoltata în scopul cresterii cooperarii dintre ele si a eficientei lor.Acesta a fost
si motivul principal pentru care FP a hotarât sa-si mobilizeze toate fortele pentru a
facilita cooperarea dintre ONG-uri. Astfel, în ultimul an au fost organizate trei sesiuni
de instruire la care au participat 65 de reprezentanti ale organizatilor neguvernamentale.
În anul 2001 prioritatile de finantare ale Fundatiei pentru Parteneriat au fost:
- managementul deseurilor
- managementul ariilor protejate
- managemetul apelor
- ecologia urbana
În domeniul managementului ariilor protejate, proiectele finantate de catre
Fundatia pentru Parteneriat au înregistrat succese si rezultate semnificative. Multe dintre
ONG-urile active în acest domeniu, care au obtinut finantare din partea FP, solicita
acum dreptul de a administra diverse arii protejate. Aceasta va fi una dintre cele mai
mari reusite pentru ca ariile protejate administrate de organizatiile neguvernamentale
vor putea fi cu adevarat ocrotite. În 2001, managementul apelor si problemele cu
privire la ape au ramas una din cele mai importante prioritati ale Fundatiei pentru
Parteneriat si ale ONG-urilor de mediu. Dupa succesul înregistrat în 2000, când a fost
semnat la Sibiu primul contract de râu pentru Cibin, alte doua actiuni similare au fost
initiate prin proiectele finantate de catre FP, pentru râurile Olt si Târnava. Cel mai
important aspect al acestor proiecte a fost faptul ca în desfasurarea lor s-au implicat
un numar mare de ONG-uri, autoritati locale, inspectorate de protectie a mediului,
regii de ape, presa si cetateni.
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Proiecte finantate 2001
Asociatia Geoecologica Accent, Brasov
Scopul proiectului este înfiintarea prin parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Tusnad
a unui centru de informatii turistice prin implicarea turistilor precum si a comunitatii
locale. Obiectivul acestui centru este de a constientiza populatia despre pericolul pe
care îl reprezinta turismul necontrolat în ariile protejate si de a promova un turism
durabil, ca o alternativa viabila.
(32.155.000 lei)
Asociatia Speologica Politehnica, Cluj-Napoca
Proiectul va contribui la prevenirea efectelor distrugatoare provocate de turismul
necontrolat în ariile protejate ale regiunii Somesului Cald prin punerea bazelor unui
turism durabil.
(139.958.750 lei)
Asociatia Geoecologica Accent, Brasov
Scopul proiectului este de a promova conservarea ariilor protejate din microregiunea
Ciomat - Balvanyos prin implicarea tuturor partilor interesate de a elabora un plan de
actiune comun si de a implementa actiuni practice.
(167.640.000 lei)
Fundatia Naturland, Gheorgheni
Scopul proiectului este de a promova ecoturismul în rezervatia naturala periclitata
Lacu Rosu - Cheile Bicazului.
(103.035.924 lei)
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Asociatia Iris, Botosani
Intentia Asociatiei Iris a fost ca prin acest proiect sa fie implicat tineretul în protejarea florei si faunei din împrejurimile Rezervatiei Naturale Stânca - ªtefanesti prin
actiuni ecologice concrete.
(125.750.000 lei)
Clubul de Turism si Ecologie Sinistratii, Focsani
Scopul proiectului este diminuarea impactului distructiv asupra rezervatiilor naturale
Cascada Putna si Cheile Tisitei cauzat de numarul mare de turisti care viziteaza la
sfârsit de saptamâna satul Lepsa.
(116.470.000 lei)
Asociatia Ecoforest, Piatra Neamt
Scopul acestui proiect este de a implica locuitorii ai unsprezece sate în protejarea
surselor de apa potabila de care dispun prin diminuarea poluarii si implementarea de
masuri preventive în acest sens.
(70.874.000 lei)
Asociatia Microregionala „Felsõ Homoródmente”, Lueta
Telul acestui proiect este de a desfasura activitati concrete pentru protejarea si reamenajarea a câtorva din cele mai importante izvoare de apa minerala din zona.
Activitatile vor fi desfasurate cu ajutorul localnicilor.
(103.281.266 lei)
Asociatia de Turism si Ocrotire a Naturii, Miercurea Ciuc
Scopul proiectului este de a elabora un sistem de management integrat al bazinului
hidrografic Olt care va fi finalizat prin semnarea unui contract de râu de catre toti
factorii responsabili în aceasta problema.
(145.700.000 lei)
Focus Eco Center, Târgu Mures
Scopul proiectului este de a înfiinta un Comitet al Bazinului Hidrografic al Nirajului,
prin impulsionarea participarii publice în procesul decizional privind managementul
apelor.
(141.600.000 lei)
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Fundatia Edelweiss, Sibiu
În anul 2000, contractul de râu al Cibinului a fost semnat de catre primarii comunelor
de pe cursul râului si alti factori responsabili. Proiectul reprezinta a doua etapa a implementarii acestui contract semnat. Forumuri ecologice vor fi de asemenea organizate
pentru a constientiza localnicii din satele riverane despre importanta ocrotirii apei.
(110.309.000 lei)
Asociatia Ecologica si de Turism Nasâpiste, Cugir
Scopul proiectului este de a încuraja cetatenii localitatii Cugir sa participe la actiuni de
diminuare a nivelului de poluare a celor doua râuri care curg în zona.
(7.800.000 lei)
Asociatia Regiunea Cristuru Secuiesc
Scopul proiectului este de a elabora un management durabil al râului Târnava Mare
prin implicarea a diversi factori responsabili si prin sensibilizarea populatiei în privinta
importantei protejarii si conservarii râurilor.
(109.640.000 lei)
Clubul Speologic Norbert Casteret, Mioveni
Fiind una dintre cele mai pitoresti zone din România, pasajul carstic Bran-RucarDragoslavele este periclitat de o multitudine de factori poluanti, printre care cel mai
semnificativ fiind deseurile. Prin proiectul derulat asociatia va încerca sa implice comunitatile din zona în rezolvarea acestei probleme. De asemenea, proiectul va constientiza cetatenii de riscurile neprotejarii patrimoniului lor natural.
(116.170.000 lei)
Fundatia Pronatura, Borosneul Mic
Scopul proiectului este de a implica cetatenii si factorii decizionali locali în ocrotirea
ariilor protejate din judetul Covasna.
(73.091.000 lei)
Centrul Karst Life, Cluj-Napoca
În cadrul proiectului vor fi instruiti administratori din zonele cu relief carstic.Totodata,
organizatia va solicita luarea în custodie a doua pesteri importante, pe baza reglementarilor Legii Ariilor Protejate.
(123.238.000 lei)
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Clubul Alpin, Sibiu
Scopul proiectului este amenajarea a cinci locuri de popas pe Drumul national DN 1
(Transfagarasan) pentru a evita pe mai departe aruncarea de deseuri în zona si pentru
a preveni degradarea uneia dintre ariile turistice cele mai impresionante si pitoresti din
România. Locurile de popas vor fi dotate cu cosuri de gunoi, banci si panouri cu harta
ariilor protejate din împrejurimi. Proiectul va fi desfasurat în colaborare cu Consiliul
Local si comunitatea din Cârtisoara.
(146.878.000 lei)
Asociatia pentru Protectia Mediului si a Naturii Rhododendron, Târgu Mures
Scopul proiectului este cresterea nivelului de implicare a autoritatilor locale în înfiintarea de noi arii protejate prin elaborarea de strategii durabile pentru zona montana
a judetului Mures.
(152.205.000 lei)
Asociatia de Turism Montan „Feroviarul”, Cluj-Napoca
Intentia asociatiei este de a crea o infrastructura în ariile protejate si împrejurimile
comunei Rîmet pentru a contribui la un turism durabil si de a obtine dreptul de administrarea acestor zone.
(169.700.000 lei)

Asociatia „Apáthy István”, Cluj-Napoca
Echipa care deruleaza acest proiect intentioneaza sa transforme Rezervatia naturala
Turbaria Voslobeni în rezervatie nationala. Pentru a atinge acest scop ei vor elabora
documentatia necesara cu privire la fauna si flora din zona.Telul final al acestui ONG
este sa obtina apoi custodia rezervatiei.
(59.762.500 lei)
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Asociatia pentru Parteneriat Comunitar, Focsani
Intentia asociatiei este de a elabora o strategie de mediu pentru orasul Focsani în spiritul Agendei Locale 21, care va fi inclusa ulterior în strategia generala de dezvoltare a
municipiului.
(125.200.000 lei)
Amoeba Eco Center, Gheorgheni
Scopul proiectului este de a informa cetatenii despre problemele de mediu ale orasului si de a promova participarea publica pentru a solutiona aceste probleme prin elaborarea unei strategii locale pentru îmbunatatirea calitatii mediului urban.
(34.958.000 lei)
Societatea Ornitologica Româna, Cluj-Napoca
Scopul proiectului este de a elabora o metodologie care implica costuri reduse pentru monitorizarea calitatii mediului urban prin utilizarea de bioindicatori.
(110.000.000 lei)
Asociatia Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor, Sibiu
Scopul acestui proiect este reabilitarea spatiilor verzi aflate în împrejurimile a cinci
scoli generale din Sibiu. Elevii vor fi implicati în toate etapele desfasurarii proiectului.
(71.250.000 lei)
Asociatia ASSOC, Baia Mare
Scopul proiectului este diminuarea actiunii factorilor de risc asupra mediului reprezentati în special de poluarea cu plumb din Baia Mare, prin implicarea comunitatii locale.
(123.320.000 lei)
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Asociatia Magura Cisnadie, Cisnadie
Scopul proiectului este de a reamenaja spatiile verzi aflate pe terenul public si în jurul
scolilor generale si a liceelor din orasul Cisnadie în parteneriat cu comunitatea si prin
implicarea elevilor.
(94.500.000 lei)
Fundatia Academica „Idei si Fapte pentru anii 2000”, Iasi
Scopul proiectului este de a mobiliza comunitatea locala pentru a solutiona problemele de mediu din locurile de agrement aflate în apropierea Iasului si de a îmbunatati
starea ecologica a lacurilor si padurilor din Ciric.
(131.914.600 lei)
Clubul Ecologic Bios, Sibiu
Scopul acestui proiect este implicarea autoritatilor publice si a cetatenilor din 17 sate
în elaborarea si implementarea unui sistem durabil de management al deseurilor.
(120.870.000lei)
Fundatia Zalmoxes, Câmpina
Scopul proiectului este de a implica cetatenii si factorii responsabili în elaborarea unui
sistem integrat de management al deseurilor în orasul Câmpina.
(84.115.750 lei)
Asociatia Ecologica si de Turism „Nasâpiste”, Cugir
Scopul proiectului este de a adopta o strategie privind colectarea selectiva a
deseurilor. În primul rând, membrii asociatiei vor informa cetatenii despre importanta
colectarii selective a deseurilor si vor face demonstratii practice. Membrii ONG-ului
vor efectua totodata un sondaj de opinie în rândul localnicilor.
(13.869.000 lei)
Asociatia de Dezvoltare Microregionala „Alcsík”, Sânmartin
Scopul proiectului este constientizarea populatiei si crearea unei structuri necesare
pentru o colectare selectiva a deseurilor periculoase. Membrii asociatiei vor derula
proiectul împreuna cu firma de salubrizare.
(44.275.000 lei)
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AGORA - Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabila, Odorheiu Secuiesc
Scopul proiectului este de a întari responsabilitatea individuala si colectiva a cetatenilor din zona Odorheiului prin implicarea lor în activitati practice si educative cu
privire la managementul durabil al deseurilor.
( 98.700.000 lei)
Fundatia de Dezvoltare Locala „Speranta”, Târgu-Neamt
Scopul acestui proiect este de a impulsiona participarea publica cu privire la mediul
înconjurator din Târgu Neamt prin implicarea copiilor. În timpul vacantei de iarna copiii vor participa la diverse activitati practice legate de colectarea selectiva a deseurilor.
(33.100.000 lei)
Fundatia Eco-Generosus, Piatra Neamt
Scopul proiectului este de a implica romii în curatarea si conservarea zonei în care
traiesc si totodata de a stimula participarea acestora în actiuni educative.
(103.562.000 lei)
Grupul Gradinarilor Biodinamici, Târgu-Mures
Scopul proiectului este de a constientiza agricultorii din zonele rurale ale judetului
Mures despre importanta culturilor ecologice. Satenii vor participa la cursuri de
instruire în acest sens.
(55.124.760 lei)
Asociatia Pro Biciclo Urbo, Târgu Mures
Scopul acestui proiect este de a solutiona problemele serioase de trafic din Târgu
Mures cu ajutorul implicarii cetatenilor în procesul decizional si de a organiza campanii
de promovare a utilizarii bicicletelor ca o alternativa a traficului în centrul orasului.
(113.893.000 lei)
Clubul de Cicloturism Napoca, Cluj Napoca
Scopul proiectului este de a promova transportul durabil în România prin practicarea
ciclismului ca o alternativa eficienta. Pentru a atinge acest scop, va fi initiata o campanie
nationala în parteneriat cu trei ONG-uri.
(170.000.000 lei)
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Clubul Ecologic Transilvania, Cluj-Napoca
Intentia acestui proiect este de a pune bazele unui cadru pentru un parteneriat de
durata între ONG-urile de mediu din judetul Cluj în scopul de a initia o relatie interactiva si directa cu comunitatile locale.
(29.785.000 lei)
Tinerii Prieteni ai Naturii, Timisoara
Teritoriul judetului Timis este acoperit doar în proportie de 3% cu paduri. În implementarea acestui proiect de reîmpadurire vor fi implicati peste 2500 de voluntari.
(143.010.000 lei)
Grupul Ecologic de Colaborare „Nera”, Oravita
Scopul acestui proiect este cresterea nivelului de profesionalism al vamesilor în privinta „importurilor” de deseuri în România. Proiectul raspunde lipsei de cunostinte în
privinta procedurilor de control si a dispozitiilor legale din domeniul circulatiei
deseurilor.
(101.818.000 lei)
Fundatia de Speologie Club Speo Bucovina, Suceava
Scopul proiectului este de a proteja liliecii si de a elimina niste mituri obscure legate
de aceste vietati pentru a constientiza populatia despre
importanta ocrotirii liliecilor.
(34.545.000 lei)

Societatea Ecologica Aquaterra, Iasi
Scopul proiectului este de a elabora materiale educative de mediu corespunzatoare
pentru cursurile de ecologie si protectia a naturii în universitatile si liceele din regiune
prin organizarea unei expozitii permanente la Muzeul Natural de Istorie din Iasi.
(99.000.000 lei)
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Întarirea cooperarii ONG-urilor
în Bazinul Hidrografic al Tisei
În urma poluarii de la începutul anului 2000 cu cianuri si metale grele a râului Tisa,
Fundatia pentru Parteneriat împreuna cu Hungarian Environmental Partnership
Foundation au lansat un program de finantare pentru proiecte derulate în cooperare,
adresat ONG-urilor din România, Ungaria si Iugoslavia cu activitate de baza în domeniul mediului si al conservarii naturii. Proiectele derulate în Bazinul Hidrografic al Tisei
au întarit cooperarea regionala si internationala, ca si colaborarea dintre diversele sectoare eligibile pentru acest program.Al doilea an de derulare a programului a demonstrat necesitatea implementarii acestui gen de proiecte. Numarul mare de deversari în
sectiunile de râu din România prezinta un continuu pericol si pentru tarile vecine.
Având în vedere faptul ca autoritatile nu au luat toate masurile preventive necesare,
cooperarea transfrontaliera a ONG-urilor pare a fi cea mai promitatoare alternativa
de îmbunatatire a situatiei. În cadrul acestui program au fost finantate 25 de proiecte,
iar în România au obtinut finantare pe parcursul celor doi ani 10 proiecte având o valoare totala de 1.350.570.000 lei.
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Lista proiectelor finantate 2001
Organizatia neguvernamentala Ecotur, Sibiu
Scopul proiectului este informarea publica în localitatile riverane râurilor Târnava si
Ampoi despre importanta conservarii acestora, pe baza experientei si activitatilor
precedente. Membrii Ecotur vor organiza tabere ecologice tematice în cadrul carora
tinerii implicati si specialistii vor informa prin activitati practice despre modalitatile de
protectie a râurilor.
(50.370.000 lei)

Liga Pro Europa, Târgu Mures
Scopul programului este de a pune bazele unei colaborari între ONG-urile din România,
Ungaria, Ucraina, Slovacia si Iugoslavia. Liga va organiza printre altele o întrunire internationala de trei zile în cadrul careia reprezentanti ai sferei civile si universitare vor lucra la
un plan de actiune în privinta problemelor ecologice ale râurilor din bazinul Tisei.
(238.000.000 lei)
Societatea Carpatina Ardeleana, Satu Mare
Obiectivul acestui proiect este de a elabora o strategie de dezvoltare durabila a regiunii râului Tur. Membrii asociatiei vor realiza o inventariere si o clasificare a ecosistemelor de-a lungul râului si vor crea o baza de date cu toate informatiile culese.
(196.000.000 lei)
Asociatia Profesionala GeoMMed, Baia Mare
În cadrul acestui program asociatia va efectua o cercetare ecologica de-a lungul râului
Ilba. Pe baza rezultatelor acestei cercetari membrii asociatiei vor initia o campanie de
informare si vor forma grupuri de mediu, atât pentru tineri cât si pentru adulti.
(130.200.000 lei)
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Mostenire Vie

Mostenire Vie
Anul 2001 a marcat totodata si începutul unui nou program de finantare. „Mostenire
Vie” este un program care vizeaza elaborarea de proiecte si întarirea capacitatii beneficiarilor, având ca scop dezvoltarea comunitatilor locale din Europa de Sud prin impulsionarea initiativelor care promoveaza cultura si mostenirea durabila.
În România, Programul „Mostenire Vie” este implementat de Fundatia pentru
Parteneriat, Fundatia Carpatica Româna si de Fundatia King Baudouin din Belgia.
Scopul acestui program este sprijinirea pe termen lung a dezvoltarii locale prin implicarea comunitatii în identificarea, conservarea si utilizarea de durata a resurselor
legate de patrimoniul comunitar.
Programul ofera finantare pentru proiecte pilot si în acelasi timp încurajeaza întarirea
capacitatii operationale, prin cursuri de instruire si asistenta tehnica, a potentialilor
beneficiari ai acestor proiecte din judetele Bihor, Brasov, Harghita, Maramures, Sibiu si
Suceava.
Obiectivele programului sunt:
• stimularea interesului si implicarii comunitatii în activitatile cu privire la „mostenirea
vie” din judetele anterior mentionate.
• sprijinirea implementarii proiectelor pilot de identificare, protejare si utilizare durabila
la nivelul comunitatii a resurselor legate de mostenirea comunitara din judetele mai
sus amintite
• întarirea capacitatii autoritatilor locale de a identifica, proteja si folosi resursele acestui
patrimoniu prin modalitati durabile
• promovarea modelelor si activitatilor benefice în scopul implicarii comunitatii în
identificarea, protejarea si utilizarea durabila a resurselor legate de patrimoniul comunitar.
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Campanii

Campanii
Proiectul pentru Silvicultura
În noiembrie 2001, Fundatia pentru Parteneriat a organizat în colaborare cu CEE
Bankwatch o sesiune de instruire pentru 25 de ONG-uri. Scopul acestei instruiri a fost
constientizarea organizatiilor nonguvernamentale despre potentialele efecte daunatoare
asupra mediului generate de marile proiecte investitionale finantate de catre mari institutii financiare internationale. Ca un efect al acestei întruniri, zece dintre ONG-urile participante s-au angajat împreuna cu CEE Bankwatch si Fundatia pentru Parteneriat întro puternica campanie legata de un proiect de dezvoltare a silviculturii ce urmeaza a
fi finantat de Banca Mondiala. Se pare ca studiul de impact asupra mediului pentru
acest proiect nu a fost bine întocmit, prezentând câteva aspecte nedefinite care, în
cazul implementarii proiectului, ar fi avut un caracter distructiv asupra mediului. În
urma celor doua campanii desfasurate la doua nivele diferite (la sediul Bancii Mondiale
din Washington si la Ministerul Român al Agriculturii,Alimentatiei si Padurilor ), ONGurile au fost invitate la o întâlnire cu reprezentantii ministerului pentru a solutiona
aspectele neclare ale proiectului. O realizare importanta în urma acestei întelegeri a
fost invitarea unui reprezentant al ONG-urilor pentru a fi implicat în procesul de monitorizare a proiectului. Acest lucru a demonstrat înca o data ca eforturile unite si cooperarea dintre ONG-uri poate fi extrem de productiva si poate conduce la reusite importante.
Aceasta campanie este desfasurata în continuare cu scopul de a îmbunatati proiectul
prin identificarea unor solutii mai putin daunatoare mediului înconjurator.

Campania pentru Lacul Sfânta Ana
O alta campanie la scara mai redusa, dar extrem de reusita, a fost desfasurata de
Fundatia pentru Parteneriat în luna iulie. Consiliul Judetean Harghita a adoptat o
hotarâre care permitea accesul masinilor si activitatile comerciale improprii în
Rezervatia naturala Lacul Sf. Ana-Tinovul Mohos. Decizia a reprezentat un adevarat
pericol pentru rezervatie, având în vedere faptul ca Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din Europa de Est, iar volumul apei acestuia este mentinut doar datorita ploilor
si al topirii zapezilor. Fundatia pentru Parteneriat a trimis scrisori de protest fiecarui
consilier judetean în parte, cerându-le sa anuleze aceasta hotarâre si oferind în acelasi
timp solutii durabile pentru conservarea lacului. Scrisorile de protest au fost trimise
totodata si presei pentru constientizarea populatiei cu privire la pericolul pe care îl
reprezinta hotarârea Consiliului Judetean. În desfasurarea acestei campanii, Fundatia
pentru Parteneriat a gasit un partener de încredere, pe lânga mass-media si ONG-uri,
si în Inspectoratul de Protectie a Mediului. Ca un rezultat imediat al acestei campanii,
prefectul judetului Harghita a declarat hotarârea Consiliului Judetean ilegala, obligând
aceasta institutie sa-si retraga decizia.
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Programe operationale
Eco-Business
Scopul programului Eco-Business este de a contribui la regenerarea economica durabila în România. Obiectivul este de a crea un cadru pentru oferirea de asistenta întreprinderilor mici si mijlocii din România care vor sa-si îmbunatateasca tehnologiile pentru a avea un impact mai redus asupra mediului prin promovarea de parteneriate între
sectorul public si cel privat. Pe baza rezultatelor si rapoartelor înregistrate în urma
desfasurarii în luna aprilie a etapei pilot a acestui program, DFID din Marea Britanie a
finantat programul Eco-Business cu 180 000 de lire sterline pentru urmatorii trei ani.
Proiectul este derulat în colaborare cu Fundatia pentru Parteneriat din Polonia,
Groundwork Marea Britanie, Groundwork Blackburn si Tatum Networks. Scopul
proiectului este sprijinirea comunitatii prin revitalizarea economica, pe baza promovarii celor mai bune politici si prin ridicarea standardelor manageriale de mediu în
cadrul întreprinderilor mici si mijlocii. Datorita faptului ca industria are cea mai mare
contributie în degradarea mediului, programul vizeaza în special sa reduca acest
impact. Înfiintarea unui centru de informare pe probleme de mediu si a unui club EcoBusiness pentru IMM-uri reprezinta, de asemenea, obiective importante ale acestui
program.Totodata, coordonatorii Eco-Business vor înfiinta un serviciu de consultanta
pentru grupurile tinta ale programului si vor publica bilingv (RO, HU) si distribui
trimestrial Buletinul Eco Business, iar lunar Publicatia Eco Business. Scopul acestor
publicatii va fi sa contribuie la constientizarea IMM-urilor în privinta problemelor de
mediu pentru încurajarea acestora în implementarea tehnologiilor cu impact redus
asupra mediului si pentru a întreprinde activitati benefice în acest sens.
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Dialog
Programul Dialog este un exercitiu democratic permanent pentru încurajarea initiativei civice. Acesta este un proces impartial
si de durata pentru crearea unui sistem de
comunicare si colaborare între cetateni si
administratia locala. Proiectele derulate în
cadrul acestui program vizeaza influentarea
atitudinii cetatenilor si institutiilor publice în
scopul rezolvarii problemelor comunitatii.
Pentru a-si atinge obiectivele, coordonatorii
acestui program se bazeaza în special pe
doua Grupuri Civice cu activitate în Miercurea Ciuc si Gheorgheni initiate de stafful
programului. Un factor important care a determinat reusita programului a fost
reprezentat de varietatea de metode utilizate de-a lungul anilor pentru a determina
autoritatile sa-si asume responsabilitatea actiunilor lor.
O metoda simpla, dar foarte eficienta, pentru îmbunatatirea mediului urban utilizata în
anul 2001, a fost instalarea unor panouri care au luat în derâdere aspectul estetic al
anumitor parti ale orasului. De exemplu: pe un teren întins (care ar fi trebuit sa fie normal un spatiu verde), aflat în apropierea centrului orasului au crescut buruieni înalte
de 2,5 metri din cauza neglijentei Primariei.Având marimea unui teren de fotbal aceasta zona avea un aspect îngrozitor, ce nu poate fi redat în cuvinte. Personalul raspunzator de derularea programului a hotarât sa ridiculizeze aceasta situatie prin instalarea
unor indicatoare în jurul acestui teren care semnalau prezenta „Rezervatiei naturale
Buruienisul Mare”. Mass-media a fost partener în a reflecta aceasta situatie. Primaria
municipiului s-a simtit jenata de aceasta stare de fapt si a luat masurile necesare pentru curatarea terenului.

Date statistice:
Nr. întrunirilor organizate în 2001: 42
Nr. întrunirilor tip „fata în fata”: 6
Nr. participantilor la întruniri: peste 1000 de persoane
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Agenda 21
Pe baza interesului manifestat de Fundatia pentru Parteneriat fata de Agenda 21 Locala,
Programul de Dezvoltare al Natiunilor Unite si Centrul National pentru Dezvoltare
Durabila au decis sa extinda programul implementat în România al Agendei Locale 21
si în Miercurea Ciuc. În acest sens, cele doua organisme au cerut fundatiei sa fie principalul partener în implementarea acestui proiect împreuna cu Primaria Miercurea
Ciuc.
Inaugurarea oficiala a proiectului a avut loc în octombrie 2001 în prezenta
ambasadorului Natiunilor Unite în România, dl. Winston Temple. Miercurea Ciuc a
devenit astfel cel de-al noualea oras din România care deruleaza propriul program
Agenda Locala 21. La scurt timp de la lansarea programului, a fost înfiintat un Comitet
de Coordonare al programului si patru grupuri de lucru cu scopul elaborarii unei
strategii de dezvoltare durabila a municipiului Miercurea Ciuc..

Dl Winston Temple reprezentantul ONU în România
la sediul FP cu ocazia lansarii Agendei 21 Locale în Miercurea Ciuc
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Resurse umane
Consiliul de Conducere al Fundatiei
Vígh Ádám - presedinte • întreprinzator, Miercurea Ciuc, România
Barbara Szczerbinska - membru • coordonator national al programului Dialog din Polonia
Sándor Köles - membru • director executiv, Fundatia Carpatica
Zsuzsa Foltányi - membru • director al Hungarian Environmental Partnership Foundation
László Potozky - membru • director al Fundatiei pentru Parteneriat

Comitetul de Selectie al proiectelor
Catalin Gheorghe - consultant independent
Dana Andrea Pârtoc - director, Asociatia pentru Relatii Comunitare
Lorena Stoica - director, Fundatia Carpatica, România
Rafal Serafin - director al Polish Environmental Partnership Foundation
Zsuzsa Foltányi - director al Hungarian Environmental Partnership Foundation

Personalul fundatiei:
László Potozky - director
Csilla Dániel - manager Programe de finantare
Judith Molnár - managerul Programului Eco Business
József Bíró - managerul Programului Dialog
Zsuzsanna Orbán - contabil
Erzsébet Kovács - coordonator birou
Botond Forró - asistent program
Szabolcs Szabó - asistent program
Richard D. Moore - voluntar Peace Corps

Colaboratori:
Alina Porumb
Oana Ruxandra Danciu
József Birtók
Csaba Hideg
Attila Rédai
Zoltán Nagy
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Raport Financiar

Raport Financiar
Cheltuieli 2001
Cheltuieli

Finanþãri (Granturi)
Proiecte, Training
Asistenþã technicã
Salarii, impozite
Chirie ºi utilitãþi
Comunicaþii (tel., internet, poºtã)
Publicaþii, materiale promoþionale
Consumabile
Protocol, întâlniri
Echipament
Altele
Transport, cazare, masã
Board
Achiziþionare sediu
Total

Bilant

Programe de finanþare
Parteneriat pt. Mediu,Tisa,
Moºtenire Vie
ROL
4.766.638.550
108.819.141
263.923.681
852.296.245
37.433.934
82.136.994
36.973.550
36.551.246
29.374.978
74.799.977
107.593.238
133.800.564
77.082.345
6.607.424.443

Programe operaþionale

TOTAL

Eco Business, Dialog, AG.21
ROL
170.455.757
525.153.334
36.881.608
9.522.402
10.473.216
438.435
152.083.293
10.542.443
48.238.419

963.788.907

ROL
4.766.638.550
279.274.898
263.923.681
1.377.449.579
37.433.934
119.018.602
46.495.952
47.024.462
29.813.413
226.883.270
118.135.681
182.038.983
77.082.345
328.906.128
7.900.119.478

încheiat la 31 Dec. 2001

ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizãri corporale : mijloace fixe
Imobilizãri necorporale
ACTIVE CIRCULANTE
Conturi la bãnci în devize
Casa în devize
Conturi la bãnci în lei
Casa în lei
Chelt. înreg. în avans ct. 471
TOTAL ACTIV:

ROL
845.183.000
833.092.000
12.091.000
4.391.313.000
4.197.019.000
9.060.000
172.982.000
12.252.000
34.854.000
5.271.350.000

Aporturi
Rezultatul reportat
Excedentul activitãþilor fãrã scop lucrativ
Fondul imobilizãrilor corporale
Fondul imobilizãrilor necorporale
Împrumuturi ºi datorii asimilate ct.167, ct.1687
Furnizori ct.401
Creditori diverºi
Alte datorii ct. 431,444
TOTAL PASIV:

2.000.000
1.071.895.000
1.479.635.000
833.092.000
12.091.000
33.938.000
2.064.000
1.836.330.000
305.000
5.271.350.000

Fonduri primite 2001

* 1 USD = 31.597 ROL
la 31 dec. 2001
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Core Funders (GMF, RBF, Mott)
EPCE HU/Mott
WWF Austria/Sapard
Peace Corps
DFID - UK
C.S.Mott via Community Found. Sibiu
Phare
CEE Bankwatch
King Baudoin Foundation
The Netherlands Embassy/ Matra Program
DOEN NL
Bank interest, VAT
Subtotal

$210.000
$29.174
$1.319
$4.147
$15.925
$15,079
$445
$1,582
$1,800
$1,843
$9,800
$9,128
$300.242

Audit Financiar

Audit Financiar
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Contacte:
RO 4100 Miercurea Ciuc, Str. Harghita nr. 7/A /6
Tel: +40-266-310678
Fax: +40-266-310686
E-mail: office@fpc.topnet.ro
http://www.epce.ro
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Finantatorii Fundatiei în 2001
German Marshall Fund of US • Rockefeller Brothers Fund
Charles Stewart Mott Foundation • King Baudouin Foundation
Department for International Development (DFID)
DOEN Stichting • US Peace Corps • Phare
The Royal Netherlands Embassy in Bucharest

