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Cine suntem?
Asociația Acasă în Banat a fost înființată în 2018
și își propune să păstreze patrimoniul cultural al
regiunii Banat, să redea culoare satului bănățean,
să redescopere adevăratele valori ale acestor
locuri: oameni buni și gospodari, case frumoase și
poveștile lor.
Suntem o organizație dedicată faptelor bune.
Ajutăm oameni, familii, comunități întregi. Ne
unim forțele pentru a realiza, împreună, mici
„miracole” care ne fac mândri și ne dau energie să
continuăm. Credem în puterea exemplului și ne
simțim responsabili să acționăm, acum.
Schimbăm vieți.
Schimbăm mentalități.
Schimbăm comunități întregi,
aici #acasainbanat.

ACOPERIRE TERITORIALĂ
A ACTIVITĂȚII NOASTRE

Organizația noastră are 3 membri fondatori, 20
membri și peste 50 de voluntari dedicați. În cei
peste 3 ani de la înființare am colaborat cu peste
1000 de voluntari.

PROIECTE ȘI CAMPANII
SUSTENABILITATE
• Color the Village
• Țara morilor de apă
• La masă în Banat

Legendă

case renovate
Color the Village
Dar din Dar
La masă în Banat
mori de apă renovate

SOCIAL

• Campania „Acasă în Banat”
• Campania Dar din Dar
Companii partenere: Azur, Hella, Orange România,
ING Bank, Intel, SafeFleet, Policolor, NTT, Dalli Group,
Novum Travel, Romaldo, Tucano Café, DM Drogerie
Markt, Lăptăria cu Caimac, OTP Bank, Toluna etc.
Parteneri instituționali: Fundația Comunitară
Timișoara, Banat IT, Alergotura, Consiliul Județean
Caraș Severin, Consiliul Județean Timiș
Membră: Coaliția România Sustenabilă, The International Molinological Society
Sediu: sat Valeapai, nr. 134, com. Ramna, jud. CarașSeverin; Punct de lucru: str. Ion Ghica, nr.1, ap.3,
Timișoara
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proiectele noastre/sustenabilitate

Color the Village
festivalul faptelor bune

Color the Village este un adevărat festival al
faptelor bune. Este despre puterea comunității,
despre dorința de a face bine. Este despre oameni
și despre patrimoniu, despre casele ce ar trebui să
fie mândria și identitatea Banatului.
CE FACEM?
În numai 3 zile, zugrăvim fațadele a 30 de case
dintr-un sat reprezentativ.

ÎN CIFRE
2019 - Eftimie Murgu (CS)
• 34 de case în 4 zile
• 240 de voluntari individuali
• peste 350 voluntari/zi
• 4000 ore de muncă

DE CE?
Facem asta pentru că vrem să ajutăm o comunitate rurală, să protejăm patrimoniul, să transmitem
un puternic semnal de speranță și optimism, atât
comunității cât și voluntarilor și publicului larg.

2020 - Racovița (TM)

• 30 de case în 3 zile
• 320 de voluntari individuali
• peste 500 voluntari/zi
• 5000 ore de muncă

CUM PROCEDĂM?
Alegem un sat reprezentativ pentru Banat. Selectăm casele frumoase dar neîngrijite, locuite în cea
mai mare parte de bătrâni singuri și cu venituri
reduse. Stabilim perioada de desfășurare și facem
apel la voluntari. Pregătim intervențiile în mod
detaliat, organizăm șantierele, procurăm materialele, asigurăm masa și cazarea voluntarilor.

2021 - Ilidia (CS)

• 30 de case în 3 zile
• peste 400 voluntari individuali
• peste 5000 ore de muncă

EDIȚIA 2021
În acest an, Color the Village a avut loc la Ilidia,
județul Caraș-Severin, în perioada 17-19 iunie
2021. Au participat peste 400 voluntari.
SPONSORIZĂRI ȘI PARTENERIATE
Color the Village este finanțat exlusiv din fonduri
private. Căutăm sponsori și parteneri dornici să
facă parte din povestea Color the Village. Pentru
mai multe detalii nu ezitați să ne contactați!
Mai multe informații:

înainte
după

fb.com/colorthevillage
www.colorthevillage.ro
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proiectele noastre/sustenabilitate

Țara Morilor de Apă
Banatul este „Țara
Morilor de Apă”,
cu un patrimoniu
uriaș de astfel de
construcții arhaice.
Cu toate că morile de
apă au un potențial
extraordinar de a ajuta
comunitățile locale să
dezvolte un agroturism inteligent, modern, care să aducă valoare,
acest lucru nu se întâmplă. Asociația noastră și-a
asumat misiunea de a schimba acest lucru în mod
sistematic și pe termen lung.

2019

PRIMUL PAS:
RECENSĂMÂNTUL MORILOR DE APĂ
În 2019 am desfășurat o amplă expediție în teren
pentru a le identifica, cunoaște și pune în valoare patrimoniul mulinologic. Am parcurs peste
10.000 km în doar patru luni de zile și am identificat 243 de mori de apă în tot județul CarașSeverin. Ulterior, acest număr a depășit 250.

ȚARA MORILOR DE APĂ
ÎN CIFRE

• 243 mori de apă identificate
• 10.000 km parcurși în 4 luni

2020

• 13 mori renovate
• în 4 localități
• peste 160 voluntari
• 5 evenimente/11 zile
• peste 4000 de ore de muncă

2021

AL DOILEA PAS:
RENOVARE MORILOR DE APĂ
În 2020 am început munca de renovare a morilor de apă. Pe toată durata anului am reușit să
renovăm 13 mori de apă aflate ăn diferite stadii
de dezvoltare. Totodată am creat 3 trasee turistice
ale morilor la Pârvova, Șopotu Vechi și Gârnic.

• 23 de mori reabilitate și întreținute
• 1 traseu de 6 km amenajat
• peste 350 de voluntari
• 4 evenimente mari/10 zile
• peste 5000 de ore de muncă

AL TREILEA PAS: DEZVOLTARE INTEGRATĂ
În 2021 am continuat munca de punere în valoarea morilor în scop turistic, concentrându-ne pe
ansamblul celor 22 mori de la Rudăria, pe care
le-am tratat și întreținut sistematic și le-am inclus
într-un traseu turistic de 6 km amenajat de noi.
SPONSORIZĂRI ȘI PARTENERIATE
Căutăm sponsori și parteneri dornici să se implice
în restaurarea patrimoniului și sa investească pe
termen lung în comunități cu potențial turistic
din Banat.

Mai multe informații:
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fb.com/taramorilordeapa
www.taramorilordeapa.ro

proiectele noastre/sustenabilitate

La masă în Banat
2020

La masă în Banat este despre oameni, despre
rețetele lor, despre a explora locuri și gusturi
unice, din fiecare sat în parte.

• 10 localități atinse (Beba Veche, Bogda,
Brestovăț, Fârdea, Margina, Racovița, Știuca,
Buziaș, Ciacova și Jimbolia)
• 30 de rețete documentate foto/video
• 20 de voluntari
• în doar 3 luni de zile

CE FACEM?
Documentăm foto-video prepararea de rețete
locale, descoperim oamenii care le gătesc și le
spunem povestea într-un format ușor accesibil.

2021

• parteneriat cu Comtim
• 2 localități în 2 luni (Tormac, Nițchidorf )

DE CE?
Vrem să ajutăm la crearea de adevărate brand-uri
gastronomice care
să poată fi folosite
pentru a întări identitatea locală și a produce valoare pentru
comunitățile locale.
REZULTATELE
În numai trei luni, la
finalul anului 2020,
am atins 10 localități
din județul Timiș și
am documentat fotovideo 30 de rețete și
am intervievat oamenii care le gătesc.
PROIECTUL ÎN 2021
În 2021 ne propunem
să atingem cel puțin
10 localități și să ne extindem activitatea și în
Caraș-Severin.
SPONSORIZĂRI ȘI PARTENERIATE
Căutăm sponsori și parteneri dornici să se implice
în promovarea patrimoniului, agroturismului inteligent, a viziunii slow-food etc. Pentru mai multe
detalii nu ezitați să ne contactați!

Mai multe informații:

fb.com/lamasainbanat
www.lamasainbanat.ro

LA MASĂ ÎN BANAT
ÎN CIFRE
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campaniile noastre/social

„Acasă în Banat”

înainte

după

Suntem mereu acolo unde este greu. Sunt case ce
riscă să se prăbușească, sunt oameni neputincioși
sau abandonați ce merită o viață mai bună. Sunt
familii ce nu mai au ce pune pe masă. Acolo unde
autoritățile nu pot interveni, găsim o cale să
ajutăm. Renovăm case, le dotăm și echipăm cu
cele necesare unei vieți decente. Schimbăm vieți.

CAMPANIA „ACASĂ ÎN BANAT”
ÎN CIFRE
2018 - 2021
• 30 case renovate/reconstruite
• peste 700 voluntari
• peste 15.000 de ore de muncă

Puterea noastră? E dorința de a face bine, curajul
de a interveni acolo unde este greu. E modul de
implicare și de responzabilizare a comunității.
Pentru că doar împreună suntem puternici.
SPONSORIZĂRI ȘI PARTENERIATE
Avem nevoie de sprijin: sponsorizări sau donații
în bani, materiale de construcții, servicii etc. Pentru mai multe detalii nu ezitați să ne contactați!
Mai multe informații:

fb.com/asainbanat
www.acasainbanat.ro
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campaniile noastre/social

Dar din Dar

Asociația Acasă în Banat a demarat campania
„Dar din Dar”, pentru a-i ajuta pe cei vulnerabili,
bătrâni, persoane cu handicap, familii cu mulți
copii și alții care sunt afectați dramatic de criza
COVID-19.

2020

• 800 de familii ajutate cu alimente și produse
de curățenie,
• în peste 100 de localități din județele Timiș și
Caraș-Severin
• Peste 60 de tablete cu abonament la internet
inlcus, laptopuri, calculatoare și smartphone-uri
donate familiilor cu copii, pentru școala online
• Peste 100 de donatori persoane fizice și juridice

ALIMENTE ȘI PRODUSE IGIENICE
În condiții dificile, de distanțare socială și cu
măsuri de protecție sporite, echipa Acasă în Banat
s-a apucat imediat de treabă și în primele zile
s-a deplasat în câteva localități din județul Timiș,
cu ajutoare formate din alimente și produse de
igienă de bază.

2021

APARATURĂ IT
De asemenea, ne-am mobilizat pentru a dona
computere, laptopuri, smartphone-uri pentru
familiile cu copii care aveau nevoie de ele pentru
școala online.

• 300 de familii din Timiș și Caraș-Severin ajutate
cu alimente, produse de curățenie, laptopuri,
calculatoare, electrocasnice, mobilier.

REZULTATELE OBȚINUTE
Până la finele anului 2020 am reușit să distribuim
peste 800 de pachete în 100 de localități din Timiș
și Caraș-Severin, iar pe parcursul anului 2021 am
depășit 1000 de familii ajutate de la începutul
campaniei.
DONAȚII, SPONSORIZĂRI ȘI PARTENERIATE
Dacă doriți să vă implicați alături de noi pentru
ajutorarea familiilor cu donați, sponsorizări sau
diferite forme de parteneriate, nu ezitați să ne
contactați!
Mai multe informații:

fb.com/acasainbanat
www.acasainbanat.ro

CAMPANIA DAR DIN DAR
ÎN CIFRE
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Pentru orice detalii, vă stăm la dispoziție

Mulțumim!

Persoană de contact:
TRIFAN NICOLETA
vicepreședinte, responsabil fundraising
tel. 0747126828
email: acasainbanat@gmail.com

CONTACT
Asociația Acasă in Banat
CIF: 39329018,
Reg. Fundații și Asociații 2/27.04.2018
Adresa: sat Valeapai, nr. 134, Caraș-Severin
Punct de lucru: str. Ion Ghica, nr. 1, ap.3, Timișoara
tel. 0748918091
email: acasainbanat@gmail.com
http://www.acasainbanat.ro
fb.com/acasainbanat

Banca Transilvania:
Cont LEI: RO26BTRLRONCRT0P53069801
Cont EURO: RO11BTRLEURCRT0P53069801
SWIFT/BIC: BTRLRO22
OTP Bank:
Cont LEI: RO80OTPV190001300530RO01
PayPal: acasainbanat@gmail.com
Revolut: 0748918091

