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Cuvânt introductiv
În Raportul nostru anual pentru 2010 putem să Vă relatăm despre poate
cea mai reușită etapă a muncii noastre de până acuma. O trăim ca pe
un dar deosebit, în condițiile apogeului atins de criza economică.
Echipa biroului din Odorheiu Secuiesc și-a văzut visul vechi cu ochii,
căci din 2010 deține, în sfârșit, un sediu propriu și modern și a inaugurat
„Centrul pentru Dezvoltare și Asistență Rurală” iar la Cluj a fost inaugurat
„Centrul Regional de Formare şi Dezvoltare Antreprenorială”.
Aspirația pentru o mai mare independență organizațională s-a
concretizat prin decizii de bun augur.
După părerea mea, succesele noastre le putem datora următoarelor:
1. M
 uncii noastre de până acum, bazată pe perseverență
și pregătire profesională, politicii noastre de personal
adecvate.
2. M
 isiunii fundației și echipei noastre, acelei filozofii specifice,
marca „Civitas”, prin care sprijinim consecvent comunitățile
locale în eforturile lor de dezvoltare bazate pe participare.
Pe tot parcursul existenței noastre, încă de la înființare, am fost o
organizație călăuzită de misiune. Acest deziderat l-am putut atinge
datorită faptului că niciodată nu am fost nevoiţi să ne abatem de la
calea proprie din interese de finanțare.
Acest an fructuos reprezintă totodată și un punct de cotitură pentru
fundația noastră. Susținerea infrastructurii proprii dobândite și
menținerea personalului lărgit măresc semnificativ eforturile noastre
materiale. Aceste cheltuieli le putem acoperi numai prin abordarea
unor macro-proiecte și prin crearea de fonduri proprii. Trebuie să
interconectăm sinergic proiectele de finanțare ale comunităților, atât
de dragi nouă, trebuie să le încorporăm în programe, proiecte mari.
Scopul este să nu dispersăm resursele noastre, ci să le valorificăm
eficient, prin întărire reciprocă.
Cred că am ajuns la o răscruce de drumuri. Cu cât conștientizăm mai
devreme că responsabilitatea noastră a crescut, și de aceea trebuie să
funcționăm ca organizație profesională, cu atât viitorul va fi mai ușor.
Noțiunea de „criză” provine din limba greacă, înțelesul la ei este tocmai
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Construirea viitorului nostru
trebuie să fie caracterizată
de intervenția socială,
comunitară, eficientă și
responsabilă.
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acesta: răscruce de drumuri, moment de cotitură. Întreaga omenire se
află în fața răscrucilor de drumuri. Acest fapt este semnalat de către
crizele globale. Sprijinirea viitoare a fundației noastre, și prin aceasta
și finanțarea activităților noastre depinde de participarea noastră la
construirea corectă a viitorului. În ultimul an am putut experimenta de
exemplu, că prin proiectele mari, așa cum este și „Fructele Tradițiilor
– Székelygyümölcs”, am formulat o viziune clară pentru societatea mai
largă, pentru comunitățile locale. Iar prin activitățile asumate, prin
atitudinea noastră am fost mesagerii, îndrumătorii căii de urmat. Raportul
nostru anual reflectă și numărul mare al acelora care s-au alăturat nouă.
Construirea viitorului nostru trebuie să fie caracterizată de intervenția
socială, comunitară, eficientă și responsabilă. Efectul, schimbarea socială,
trebuie atinsă eficient prin gospodărirea economicoasă a resurselor
noastre, toate acestea cu blândețe, dragoste și responsabilitate.
Schimbarea este un proces greu pentru toată lumea, însă fără schimbare
viața umană nu se poate susține pe Pământ.
Cu stimă,
Kolumbán Gábor
Președintele corpului de curatori



Misiune
Motivaţie
Structură
Arii de activitate
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă este o organizaţie neguverna
mentală fondată în octombrie 1992, fundaţie care stimulează dezvoltarea locală şi regională, principalele argumente pentru înfiinţarea sa fiind
nevoia de a spori capacitatea administraţiei publice şi de a stimula implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor şi în guvernarea locală.
În cei 19 ani de la înfiinţare, Fundaţia Civitas a desfăşurat cu succes programe orientate spre dezvoltarea comunităţilor, vizând atât îmbunătăţirea
capacităţii administraţiei publice din aceste zone de a administra schim
bările impuse de procesul de integrare în Uniunea Europeană, cât şi
pregătirea cetăţenilor (prin cursuri, training-uri, sesiuni de informare şi
de sensibilizare). Fundaţia şi-a propus astfel să se implice în procesul
de dezvoltare comunitară, îndeplinind rol de catalizator. Din această
perspectivă, Fundaţia Civitas doreşte să fie partener în schimbare şi coleg
în dezvoltare.
Structura
Structura organizaţiei cuprinde două birouri regionale, localizate în regiunile de dezvoltare Nord-Vest, respectiv Centru ale României, în municipiile Cluj-Napoca şi Odorheiu Secuiesc.
Arii de activitate
Suntem activi mai ales în Transilvania, dar derulăm proiecte şi la nivel
naţional, respectiv internațional.
Programe şi proiecte
Programele şi proiectele derulate în cadrul organizaţiei se regăsesc în primul
rând în domeniul Dezvoltării regionale şi locale,conform cu principiile identificate în documentele de planificare strategică existente în cadrul organizaţiei.
Sub-domenii de activitate:
Dezvoltare rurală;
Dezvoltarea societății civile;
Dezvoltarea resurselor umane;
Dezvoltarea capacității administrative.



Obiectivul principal al proiectului FRUTRAD este sporirea veniturilor
economice ale întreprinzătorilor din mediul rural prin folosirea
sporită şi sustenabilă a resurselor naturale, în special a varietăţilor
tradiţionale de fructe şi speciilor sălbatice de fructe de pădure. Ca și
efect complementar proiectul va contribui la implementarea şi a altor
trei obiective complementare, cum ar fi: diseminarea de informaţii
şi instruirea comunităţilor locale în legătură cu valoarea genetică şi
economică a plantaţiilor de pomi fructiferi şi a speciilor sălbatice de
pădure, accesibile în comunitate sau în împrejurimi, sporirea nivelului de
procesare a produselor locale prin susţinerea transferului de know-how
şi tehnologie în subregiune, dezvoltarea şi adoptarea unor metodologii
specifice de marketing cu scopul de a asista accesul produselor locale
tradiţionale pe piaţa de desfacere. Proiectul a fost implementat în 10
comunităţi locale (fiecare comunitate reprezentând un singur sat) alese
pe baza rezultatelor activităţilor anterioare implementate în aceste
comunităţi, însă efectul lui s-a extins în întreaga regiune.
MÁR István
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Perioadă de implementare: mai 2009 - aprilie 2011
Coordonatoriw MÁR István
Finanţator: Fondul Norvegian prin intermediul Innovation Norway
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Fructele Tradiţiilor (FRUTRAD)
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Dezvoltare rurală

Rezultate/impact
Au fost organizate peste 50 întâlniri comunitare, la care au participat
peste 600 de persoane din diferite comunități. Cu ocazia acestor întâlniri s-au selectat acei 27 de fermieri care au putut participa la un curs
de formare de un an de zile, în domeniul pomiculturii și folosirii sustenabile a resurselor naturale. Totodată, s-a înființat un centru de asistență
rurală cu scopul de a asigura un suport tehnic și profesional pentru
activitățile principale și complementare din domeniul producției fructelor, procesării și comercializării produselor din fructe.
Un impact semnificativ în cadrul acestui program a fost inițierea și
înființarea Manufacturii de Procesare Fructe din Lupeni, unde toți fermierii producători de fructe au un acces nestingherit cu scopul sporirii
valorii adăugate a fructelor cultivate, precum și a celor colectate din
păduri. Pentru promovarea spiritului antreprenorial în mediul rural,
precum și pentru sporirea accesului pe piață a produselor locale s-au
organizat o serie de evenimente precum Festivalul Fructelor, ediția a
II-a, și s-au editat și printat o serie de materiale informative (broșuri,
pliante, cataloage).



Dezvoltare rurală

Declaraţie/impresii ale beneficiarilor
„Prin intermediul activităţilor planificate acest proiect
se axează pe revelarea informaţiilor şi cunoştinţelor
tradiţionale, cu scopul de a le integra într-un cadru de
producţie sustenabil, care este mult mai apropiat de
metodele aplicate de fermieri. Toate informaţiile colectate
în această fază sunt utilizate în cadrul cursurilor de
formare, a activităţilor de diseminare în cadrul întâlnirilor
comunitare, şi de asemenea pentru implementarea
acţiunilor publicitare, planificate cu scopul de a atrage atenţia şi interesul
către produsele locale. Pe lângă aceste informaţii relevante şi oportunităţi de
perfecţionare legate de tradiţii şi posibilităţi economice, proiectul are și un rol
important prin stabilirea în subregiune a unui centru de asistență rurală cu scop
demonstrativ. Această facilitate are rol de incubator pentru IMM-urile implicate
în sectorul de producţie şi prelucrare a fructelor. Acest centru este de pe acum
un model de iniţiativă cu funcţii multiple. Totodată, prin lansarea centrului de
procesare fructe s-a putut realiza mobilizarea mult mai amplă a fermierilor
din Regiunea Odorhei, care datorită lipsei posibilităților de intrare pe piață, în
ultimii 20 de ani au lăsat în paragină livezile. Prin procesarea fructelor cultivate
și a celor de pădure se deschide o nouă oportunitate pentru comunitățile rurale
de a se implica nestingherit în generarea de venituri complementare.”
ANTAL Géza, preot reformat
sat Forțeni, Harghita

LEADER
Perioadă de implementare: 1 ianuarie - 15 noiembrie 2010
Coordonatori: INCZE Zsuzsanna, KIRÁLY Annamária, CSÁKI Rozália, MÁR István
Finanţator: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 431.1

„În anul 2006 am avut primele contacte cu acest program și pentru
noi a fost programul european care avea cel mai mult suflet.
Este primul program care îi lasă pe beneficiari să analizeze situația în
care se află, să descopere problemele care stau în calea dezvoltării și
oferă o libertate în alegerea soluțiilor specifice și inovative.
După mai multe inițiative de-a lungul acestei perioade, 2010 a însemnat
o etapă semnificativă pentru acest program și pentru teritoriile care
s-au implicat în acest proces. Am reușit să consolidăm structurile
de parteneriat și să finalizăm documentațiile de candidatură. Am
fost alături de partenerii noștri la activitățile de informare, animare,
planificare, schimb de experiență și întocmirea dosarelor.”
INCZE Zsuzsanna



Amprenta Fundaţiei Civitas în Teritoriul SOMEȘ TRANSILVAN
„Primul pas făcut de mine în administrația publică locală, în rețeaua regională și
națională a dezvoltării rurale, a fost făcut cu dreptul datorită unicei șanse pe care
Fundaţia Civitas mi-a oferit-o în anul 2006, când mi-a întins o mână de ajutor şi mi-a
implantat (în suflet) - prin nenumărate seminarii şi cursuri de formare - dezvoltarea
rurală, în activitatea mea de zi cu zi, activitate pe care de 5 ani, cu mare plăcere,
o desfășor neîntrerupt, bazându-mă pe umărul neofilit al acestei echipe de
profesioniști.
Pe parcursul acestor ani, care pentru mine au fost numai de ascensiune pe plan profesional, această
echipă nemaipomenită m-a sprijinit în constituirea unei regiuni, care în anul 2006 avea 5 comune,
iar în anul 2010 s-a extins la 13 comune din județul Cluj și o comună din județul Sălaj. Acest lucru
s-a putut realiza doar prin implicarea directă a Fundației Civitas și organizarea mai multor seminarii
de conștientizare a populației privind PARTENERIATELE PUBLICE PRIVATE, realizate prin succesul
primului proiect al teritoriului Someș Transilvan, finanțat prin măsura 431.1 AXA LEADER .
Am început împreună și continuăm împreună, sperând că, încununați cu succes la selecția GALurilor din România, vom contribui la dezvoltarea GAL Someș Transilvan, unde Fundația Civitas este
principalul partener civil, sprijinind neîndoielnic și în viitor progresul teritoriului nostru.”
MUREŞAN Irina Rodica, manager
Asociația GAL Someș Transilvan
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Am derulat peste 80 de întâlniri de informare-animare, am susținut peste 35 de seminarii de
planificare, am participat la organizarea a 7 schimburi de experiență cu parteneri internaționali din
Ungaria, Spania, Cehia, Germania și Austria. Foto 1
S-au depus 7 dosare de candidatură în regiunea Nord-Vest și Centru în care Fundația Civitas s-a
implicat ca și partener și echipă prin experții săi.
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Rezultate/impact

Dezvoltarea economiei rurale bazată pe
comunitate – provocări și posibilități
Perioadă de implementare: iulie – octombrie 2010
Coordonator: KIRÁLY Annamária
Finanţator: Corvinus ZRT
Obiectivul principal a proiectului a fost prezentarea obiceiurilor, produselor
tradiţionale din mediul rural în oraş în cadrul unei conferinţe internaţionale, cu tema
Dezvoltarea economiei rurale bazată pe comunitate – provocări și posibilități. În
cadrul acestei conferinţe am dorit să acordăm sprijin Grupurilor de Acţiune Locală
LEADER de a-şi prezenta specificul teritoriilor şi de a crea noi parteneriate.”
KIRÁLY Annamária



Dezvoltare rurală



Declaraţie/impresii ale beneficiarilor
„Prezenţa celor trei reprezentanţi ai Grupului de Acţiune Locală Someş
Transilvan la acest eveniment, desfăşurat în 23 septembrie 2010 la Odorheiu
Secuiesc, a fost o oportunitate pentru promovarea produselor locale fabricate
de agricultori din teritoriul GAL în gospodăriile proprii: caşul de oaie, dulceaţa
de prune-silvoiţul, ţuica de prune cât şi pâinea de casă, făcută în cuptorul
tradiţional de pâine, alături de gogoşari şi fructe proaspete culese din grădinile
agricultorilor din microregiune. Aceste produse locale au fost atracţia străinilor
care au participat la acest eveniment cât şi a participanţilor, precum şi a celorlalte
persoane implicate în organizare. Activităţile prevăzute în cadrul proiectului au
fost considerate foarte benefice pentru membrii GAL-urilor, vizându-se astfel
pregătirea viitorului GAL pentru a răspunde cerinţelor pieţei şi ale valorificării
produselor locale.
Conţinutul conferinţei, exemplele de bune practici din ţările participante,
organizarea şi materialele prezentate au fost considerate excelente şi de un real
folos pentru viitorul Grupului de Acţiune Locală.
Am apreciat foarte mult diversitatea, calitatea şi transparenţa informaţiilor oferite
în cadrul evenimentului.
Este importantă oportunitatea creată de acest eveniment, pentru cunoaşterea
cât mai bună între parteneri şi între Grupurile de Acţiune Locală prezente la
eveniment, astfel încât aceştia şi-au putut împărtăşi din experienţele acumulate şi
au putut clarifica unele probleme legate de parteneriat, de elaborarea strategiei
teritoriului, de alegerea şi selectarea partenerilor obiectivele şi măsurile viitoarei
Strategii a Grupului de Acţiune Locală.”
MUREŞAN Irina Rodica, manager
Asociația GAL Someș Transilvan

„Atât tematica cât și proiectul reprezintă o provocare plăcută
pentru mine. Este primul proiect Grundtvig al fundației în care am
fost însărcinată de către parteneri cu coordonarea acestuia. Într-un
mediu internațional foarte prietenos - cu cinci parteneri din diferite
țări europene - tindem să identificăm, să învățăm și să diseminăm
metode ale învățării comunitare practicate de parteneri. Proiectul
se concentrează pe procesul de învățare al comunităților rurale
prin care ei se auto-organizează în așa fel încât să asigure dezvoltarea durabilă a
comunității, a satului. Prin dezvoltare durabilă în cadrul acestui proiect se înțelege
atât dezvoltarea resurselor umane cât și a mediului înconjurător. Acest proiect
oferă posibilitate atât membrilor fundației cât și reprezentanților comunităților
rurale cu care colaborăm, să cunoască proiecte de succes pe această temă, să
dezvolte colaborări internaționale, să învețe de la parteneri și să-și îmbunătățească
munca lor prin aceste cunoștințe și idei noi acumulate pe parcursul implementării
proiectului.”
CSÁKI Rozália
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Perioadă de implementare: septembrie 2011 – august 2012
Coordonator: CSÁKI Rozália
Finanţator: Parteneriate Grundtvig, Lifelong Learning Program
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Sate implicate în proces de cunoaștere:
cum se auto-dezvoltă satele europene?

Rezultate/impact
• În anul 2010 am derulat prima vizită de studiu în Danemarca. Ce am învățat de la
regiunea Djursland?
• am aflat că sportul este una dintre activitățile cele mai importante în organizarea
comunitară din regiunea rurală;
• am aflat cum putem folosi conștient energiile alternative (solară și eoliană) nu numai
de familia noastră, ci și de către întreaga comunitate;
• am învăţat ce înseamnă pentru ei responsabilitatea față de mediu;
• voluntariatul – indiferent de vârstă – este elementul de bază al societății civile.



Dezvoltare rurală

Declaraţie/impresii ale beneficiarilor
„În cadrul rețelei dezvoltatorilor comunitari unitarieni colaborez cu
Fundația Civitas din 2006. Astfel am avut oportunitatea de a participa
în perioada 18-21 noiembrie 2010 la vizita de studiu din Danemarca,
în cadrul căreia am cunoscut viața rurală conștiincioasă față de
resursele naturale. Am vizitat case tradiționale rurale, observând
metodele alternative folosite pentru încălzire și pentru apa caldă.
De exemplu: prin colectoare parasolare puse pe acoperiș, cazane
cu peleți folosite pentru încălzire centrală, turbine eoliene, șemineuri cu ventilație
pentru încălzirea aerului etc.
M-a surprins cât de grijulii sunt oamenii de aici față de resursele lor naturale. Lângă
casele familiilor se pot regăsi compostoare. Chiar şi în satele cele mai micuțe sunt
așezate colectoare selective pentru deșeuri.
În ceea ce privește viața comunitară, a fost surprinzător că oamenii în vârstă sunt foarte
activi.
Sunt convins că tot ce am văzut pot să utilizez atât ca profesor, cât și ca dezvoltator
comunitar. Mulțumesc pe această cale Fundației Civitas pentru această oportunitate.”
PÁLL Krisztina
profesor de biologie-protecția mediului, dezvoltator comunitar,
Bențid, județul Harghita

Servicii de informare și consultanță
pentru fermieri
Perioada de implementare: 2009 Coordonatori: BARTHA-PÁL Csaba, KIS Zoltán

Încă o materializare a dezideratelor pentru dezvoltare rurală formulate de Civitas,
venirea în sprijinului mediului rural printr-o nouă gamă de servicii. Inaugurarea
Centrului pentru Dezvoltare și Asistență Rurală din municipiul Odorheiu Secuiesc
reprezintă pasul prin care am marcat demararea furnizării unor servicii de asistență în
domeniile de interes pentru fermieri.”
BARTHA-PÁL Csaba, KIS Zoltán
Astfel oferim informații și asistență de specialitate legate de:
• înființarea și administrarea întreprinderilor din mediul rural;
• identificarea posibilităților de finanțare pentru agricultură şi dezvoltare regională,
consultanță în redactarea cererilor de finanțare;
• realizarea produselor locale (materii prime, tehnologie, utilaje, ambalare etc.);
• prospectarea oportunităților de piață, sprijinirea pătrunderii pe piață a produselor,
asistență de marketing.
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În perioada 2010 am răspuns prin consultanță personalizată la peste o sută de
solicitări, în domenii diverse. Am asistat aproximativ 50-60 de persoane în redactarea
și depunerea cererilor de finanțare. Aceste cereri s-au referit la finanțarea fermelor de
semi-subzistență și proiecte de împăduriri.
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Rezultate/impact

Formarea reprezentanţilor grupurilor potenţiale
LEADER - faza 2, din cadrul PNDR 2007-2009,
lotul 4 pentru regiunile Nord-Vest şi Centru
Perioada de implementare: ianuarie – septembrie 2010
Coordonator: ORBÁN Árpád
Finanţator: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală de
Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă a organizat în lunile iulie și august 2010
sesiunea de formare LEADER (12 zile de curs) - faza 2, pentru participanții din Regiunile
Centru și Nord-Vest. Cursul s-a adresat acelor reprezentanți ai sectorului public și
privat, care creează și organizează Grupurile de Acțiune Locale la nivel microregional.
Pentru îndeplinirea cu succes a acestor sarcini au beneficiat de pregătire profesională
75 de participanți (selectaţi dintr-un număr de 203 persoane), reprezentând 36 de
GAL-uri din 12 judeţe.
În luna iulie temele prezentărilor au fost legate de filozofia LEADER și de necesitatea
și metodologia socio-economică locală, iar în luna august cursurile au conținut
următoarele teme:
• formularea priorităţilor de dezvoltare;
• elaborarea programului de acţiune;
• bugetul necesar implementării acţiunilor;
• implementare, evaluare şi monitorizare.
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Cursul s-a încheiat în data de 22 august, iar prin crearea unei liste de discuții electronice
participanții țin legătura între ei și în continuare, având astfel posibilitatea de a se
întrajutora și a se informa reciproc pe parcursul implementării programului LEADER.
Punctele tari ale cursului, formulate de către participanţi: condiţiile şi profesionalismul
trainingului (peste aşteptări), informaţiile oportune, ideile de proiecte (din ţară şi din
străinătate), detaliile la implementare, soluţii punctuale, interactivitate şi modul cursului
de a fi foarte practic, exerciţiile de grup, organizarea şi structura cursului, caracterul
aplicativ al cursului, experţii foarte buni (deschiși pentru discuţii), vizitele de teren,
suportul în relaţiile cu ministerul, pragmatismul, dar cel mai mare câştig s-a considerat
a fi reţeaua care s-a format, parteneriatul, colectivitatea participanţilor.

„

Pentru noi acest proiect a însemnat o adevărată
oportunitate, şi am putut duce la îndeplinire tot ce
ne-am propus, fructificând toate cunoştinţele echipei
acumulate de-a lungul anilor despre conceptul LEADER,
dar a reprezentat şi o recunoaştere a profesionalismului
cu care abordăm aceste teme în domeniul dezvoltării
rurale, fiind şi singura organizaţie/societate din ţară,
care a putut susţine un asemenea training (alături de
societăţile multinaţionale care organizau cursurile în
alte regiuni de dezvoltare)
ORBÁN Árpád

Rezultate/impact
74 de absolvenţi au absolvit examenul final, dintre care 92% cu
calificativele Bine şi Foarte bine;
calitatea întregului set de servicii oferit de Fundaţia Civitas a primit
nota de 6,52 puncte (din max. de 7 posibile);
listele de discuţii, colaborările se dezvoltă în mod continuu.
Declaraţie/impresii ale beneficiarilor
„Ne-a venit puţin cam târziu acest training, dar în orice caz a fost foarte
util. Atmosfera la cursuri a fost plăcută. Consider util faptul că am avut posibilitatea
să ne cunoaştem şi cu «adversarii» …deoarece se previzionează, în prisma ultimelor
evenimente, că va fi o competiție adevărată… Mulţumiri pentru tot organizatorilor!”
NAGY-MÁTÉ András
GAL Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria (GAL Bihor)
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Perioada de implementare: ianuarie – decembrie 2010
Coordonatori: CSÁKI Rozália, PAKOT Mónika
Finanţatori: Project Harvest Hope (USA), Fundația Civitas

éves jelentés |

Parteneriat pentru dezvoltarea durabilă
a comunităţilor unitariene rurale

2010 a fost anul schimbărilor, al stabilizării dar și anul apariției noilor oportunități.
Perioada finanțată de către PHH din USA s-a terminat cu un schimb de experiență,
care a dat posibilitatea agenţilor de dezvoltare locală și preoților activi în dezvoltarea
rețelei să facă cunoștință cu exemple de bune practici din Ardeal, în concordanță cu
domeniile lor de interes.
Proiectul Parteneriat pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor unitariene rurale,
lansat în anul 2005, a devenit matur. În iunie 2010 s-a terminat finanțarea acordată de
către PHH, dar pe baza unei hotărâri comune ale membrilor rețelei vom continua și
în viitor cooperarea profesională. Ne-am bucurat foarte mult pentru această hotărâre.
Pentru noi înseamnă recunoașterea muncii noastre profesionale, a unei echipe
convergente și ajutătoare. Am continuat munca în rețea, ceea ce a constat în întâlniri
ordinare, consiliere profesională, redactare de proiecte, organizare de evenimente
comunitare.
Apreciem ca foarte importante dezvoltările bazate pe colaborare, credem în forța de
susținere și de construire a comunităților care doresc să se auto-sprijine.”
CSÁKI Rozália, PAKOT Mónika

Rezultate/impact
Am străbătut multe regiuni şi am avut șansa de a cunoaște diferite tipuri de exemple
bune, și să întâlnim oameni foarte entuziaști. Prezentăm popasurile efectuate, ONGurile întâlnite și tematicile întâlnirilor:
• Târnăveni (judeţul Mureș) – Asociaţia Tineretului Maghiar de pe Valea Târnavei Mici
- organizare de tabere;
• Rimetea (judeţul Alba) – turism rural;
• Săvădisla (judeţul Cluj) – Asociaţia Civilă pentru Dezvoltare Comunitară şi Integrare
Europeană: telecentrul, nucleul multor activități comunitare, un spațiu în care sunt
inițiate procese de dezvoltare micro-regională;
• Șamșud (judeţul Sălaj) – Grup de inițiativă al tinerilor și Asociația Areopagus, care
asigură asistență acestui grup de inițiativă;
• Pănet (judeţul Mureș) – Asociația Pro Pambus, unul dintre rezultatele cele mai
remarcabile ale activităților întreprinse de acest grup de tineri este realizarea prin
muncă comunitară a terenului de joacă din localitate.
Rezultatul activităților efectuate de-a lungul anului constă într-o echipă excelentă,
compusă din 18 persoane care reprezintă 8 comunități unitariene rurale, respectiv
Fundația Civitas.
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Dezvoltare rurală

Declaraţie/impresii ale beneficiarilor
„Pănet era ultima oprire din cadrul schimbului de experiență. Am
ajuns obosiți, dar în același timp curioși în acest sat din Câmpia
Transilvaniei. Gazdele noastre au fost membrii Asociației Pro
Pambus. În cadrul unei conversații plăcute am aflat că de fapt
este vorba despre un grup de prieteni, care au creat un cadru
legal pentru această prietenie și la inițiativa Consiliului Județean
Mureș au înființat Asociația Pro Pambus, cu scopul de a dezvolta
comunitatea, împreună cu Consiliul Local și biserica locală. Ne-am întâlnit cu tineri
entuziaști, pentru care satul, tradițiile și mediul sunt importante. Proiectele derulate de
asociație se referă la aceste subiecte, pe ei îi preocupă soarta comunității. Întâlnirea a
luat sfârșit cu vizitarea parcului de joacă pentru copii, care a fost realizat din resurse
proprii. Lemnul a fost donat din pădurea bisericii, iar spațiul a fost pus la dispoziție tot
de către biserica reformată. Am pornit către casă puțin obosiți dar voioși, pentru că am
avut multe impresii și experiențe în bagajul nostru. Vom avea ce împărtăşi membrilor
comunităților noastre. Mulțumim!”
NAGY Adél, preoteasă unitariană
Rareș, Județul Harghita

„Gazdele noastre ospitaliere ne-au invitat în incinta telecentrului.
După prezentările reciproce reprezentantul lor începe să ne
povestească. Rămân surprins. Îmi dau seama că acest om este
plin de inițiativă și deține multă energie. Deodată constat, că acest
telecentru este de fapt un centru comunitar, care a pierdut funcția
inițială, este plin de oameni curioși dar în același timp și uluitori, care
ne prezintă idei și realizări nemaipomenite (…). Din toate acestea aș
aminti unul: cum s-a putut face ca, clădirea odată plină cu sticle de băutură goale
acuma să fie neîncăpătoare pentru tinerii entuziaști (…). După cele două zile bogate
în experiență îmi dau seama că sunt nesătul. Abia aștept ziua următoare.”
FAZAKAS Levente, preot unitarian
Bezid, Județul Mureș
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Dezvoltarea societăţii civile

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni
din Odorheiu Secuiesc – un serviciu
permanent în comunitate
Perioada de implementare: 2002Coordonator: MIHÁLY István
Finanţatori: Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă (din fonduri
proprii), la care contribuie Primăria Odorheiu Secuiesc
BCC Odorheiu Secuiesc furnizează în mod curent servicii de informare şi
consiliere pentru cetăţeni pentru a-i sprijini în soluţionarea problemelor
lor şi în exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor. Informarea şi
consilierea este oferită în mod confidenţial, gratuit, imparţial şi independent,
asigurându-se accesibilitatea pentru toţi cetăţenii.
Domeniile de bază în care se oferă serviciile sunt următoarele: sănătate,
asistenţă socială, asigurări sociale, raporturi de muncă, protecţia
consumatorului, drepturi şi obligaţii civile, regimul proprietăţii, impozite şi taxe, învăţământ,
procedură notarială, protecţia copilului şi servicii publice.
Rezultatul cel mai important este că serviciul stă la dispoziţia cetăţenilor din Regiunea Odorhei
fără întrerupere încă din anul 2002. Serviciile de informare şi consiliere oferite de BCC au
fost solicitate în mod direct până la sfârşitul anului 2010 de peste 22.000 de persoane.
Prin multitudinea metodelor de informare şi consiliere respectiv prin transmiterea informaţiilor
de către beneficiarii direcţi către rude, vecini, prieteni, colegi de lucru, în mod direct sau
indirect serviciile «ajung» anual la aproximativ la 30.000 de persoane din comunitate.
BCC Odorheiu Secuiesc are un rol important nu numai datorită serviciilor de informare şi
consiliere acordată cetăţenilor, ci şi prin munca depusă în alte proiecte sociale din regiune,
colaborând cu alte organizaţii, instituţii şi valorificând experienţa dobândită în cursul
activităţilor.”
MIHÁLY István
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BCC, prin Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă, este membru în Asociaţia Naţională
a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC), care reprezintă interesele a 37
organizaţii neguvernamentale care au înfiinţat Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni şi
puncte de lucru mobile în peste 40 de localităţi urbane şi rurale din ţară.
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Rezultate/impact
• 1649 de cazuri de informare şi consiliere înregistrate, ceea ce înseamnă că la
serviciile BCC au apelat în mod direct circa 2.700 de persoane;
• 24 de articole publicate în ziarul regional Udvarhelyi Híradó în rubrica „Informaţii utile”;
• informarea prin pagina web www.sansz.ro, realizată de către Parteneriatul Social
Local şi actualizată permanent de echipa BCC (numărul vizitatorilor a ajuns la
aproape 11.000);
• informarea publicului larg prin cele două infochioşcuri instalate în locuri publice,
frecventate de mulţi cetăţeni.

Declaraţie/impresii ale beneficiarilor
„Existenţa acestui birou este foarte necesară, oferă multor oameni informaţii precise şi
corecte. Doamna consilieră este foarte amabilă şi pregătită. Succes în continuare!”
Beneficiar servicii BCC

Cultură civilă – revista de specialitate „Civil
Fórum” – ediția a XI-a (2010)
Perioada de implementare: 2002Coordonator: CSÁKI Rozália
Finanţatori: Consiliul Județean Harghita,
Corvinus Zrt., Nemzeti Civil Alapprogram (HU)
„A face parte din societatea civilă constituie o responsabilitate
față de comunitate/comunități și societate în beneficiul cărora ne
desfășurăm activitățile. Protecția valorilor și exercitarea/validarea
principiilor civile, a «culturii civice» necesită profesionalism,
necesită o dezvoltare continuă. Cultura civică cuprinde grupurile
care se autoorganizează în jurul unor valori comunitare, cuprinde
personalități care activează pentru comunitățile lor, cuprinde
inițiative noi, rezultate și modele exemplare.
Revista «Civil Fórum», ca unica revistă de specialitate din Ardeal a răspândit și răspândește
cultura și cunoștința civilă particulară, astfel contribuind la dezvoltarea societății civile.
Prezentăm exemple bune, transmitem cunoștințe de specialitate, încurajăm activitățile
asemănătoare, precum și colaborarea la nivel comunitar. Toate acestea pentru a crea
publicitate și a difuza către un public cât mai larg cultura civică.
Revista apare în fiecare trei luni cu numere tematice. Ca redactor șef al acestei reviste
– deja de șapte ani – fiecare număr reprezintă pentru mine o aventură nouă, căci
am posibilitatea de a face cunoștință cu oameni extraordinari, inițiative valoroase
și materiale de specialitate, prin care eu însămi mă dezvolt. Îmi doresc ca această
revistă să inspire și să contribuie la dezvoltarea cât mai multor ONG-uri și persoane
devotate societății civile.”
CSÁKI Rozália

• Componenta civilă a relațiilor dintre localitățile înfrățite
Ediția a XI-a, nr. 4, octombrie–decembrie 2010
Pe parcursul acestui an am colaborat cu mai mult de 100 de specialiști, printre
ei reprezentanți ai ONG-urilor, ai mediului academic, ai întreprinderilor și
instituțiilor publice. Am tipărit 1.500 de exemplare prin care am informat
aprox. 2.000 de cititori.
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• Criza economică și societatea civilă
Ediția a XI-a, nr. 3, iulie–septembrie 2010

|

În 2010 au ieșit de sub tipar trei numere:
• Cei douăzeci de ani ai schimbării regimului și ONG-urile
Ediția a XI-a, nr. 1-2, ianuarie – iunie 2010

raport anual

Rezultate/impact în anul 2010

Implică-te în viitorul tău!
Perioada de implementare: 2005 –
Coordonator: DOBÂRTĂ Ana
Finanţator: Microsoft România
„Cea mai mare provocare a proiectului sunt în fiecare an tematicile
cursurilor organizate în cadrul acestor eCentre. Oamenii au nevoi noi de
la comunitate la comunitate și doar discuțiile cu coordonatorii eCentrelor
care locuiesc aici, și cunosc comunitatea, ne pot ajuta. Astfel ajungem să
cunoaștem mai bine comunitatea și ne simțim mai apropiați de ea. Aceste
centre au luat naştere pentru a facilita accesul la informaţie, dezvoltarea
abilităţilor necesare pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă a
persoanelor din zona rurală, prin utilizarea computerului, şi pentru a-i ajuta să fructifice
oportunităţi pe care le identifică în zonele în care trăiesc. De-a lungul anilor am reuşit să
mobilizăm comunităţile unde funcţionăm, pentru a-şi ierarhiza priorităţile de dezvoltare şi
a le pune în aplicare. Activităţile se adresează atât locuitorilor din centrul de comună, cât şi
celor din satele aparţinătoare.”
DOBÂRTĂ Ana
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Rezultate/impact în anul 2010
În 2010 am oferit cursuri variate pentru peste 300 de persoane, începând de la
utilizarea calculatorului, manager de proiect, cursuri de contabilitate primară,
cursuri pentru fermieri în vederea accesării fondurilor europene, cursuri de limba
engleză, cursuri de croitorie, în care am combinat calculatorul cu mașina de cusut.
Calculatorul a ajutat la realizarea tiparelor în format electronic, iar mașina de cusut a
dat viață tiparelor digitale realizate. În 2010 pragul ne-a fost trecut de peste 3.000
de utilizatori. Am oferit peste 500 ore de instruire.

Declaraţie/impresii ale beneficiarilor
„Dacă nu ar fi fost implementat proiectul «Implică-te în
viitorul tău!», mulți oameni nu ar fi știut că există calculatoare
și Internet.”
BĂIEȘ Maria, coordonator eCentru
Cornești, județul Cluj

www.ongcluj.ro
Perioada de implementare: mai-noiembrie 2010
Coordonator: DOBÂRTĂ Ana
Finanţator: Consiliul Local Cluj-Napoca
„În judeţul Cluj sunt numeroase ONG-uri, dar nu există un spaţiu virtual unde să fie
prezentate. Aceasta a fost nevoia pe care am identificat-o, iar pentru soluţionarea
ei s-a realizat acest portal. Realizarea unui portal pentru ONG-urile din Cluj este o
dorință mai veche de-a mea, iar prin acest proiect am reușit să îi dau formă.”
DOBÂRTĂ Ana

Rezultate/impact în anul 2010
Ce am obţinut într-un final?
• o comunitate virtuală pentru mediul non-profit clujean;
• un spaţiu compact care oferă vizibilitate;
• resursă de informaţii despre organizaţiile care sunt pe lângă noi şi care fac multe
lucruri bune;
• un loc al tuturor celor care doresc să își promoveze proiectele, evenimentele.
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Perioada de implementare: octombrie 2010 – aprilie 2011
Coordonatori: CSÁKI Rozália, MIHÁLY István, PAKOT Mónika
„Constituie o recunoaștere profesională implicarea
noastră în acest proiect, căci am fost invitați în calitate
de specialiști. Prin acest proiect avem oportunitatea
de a transfera expertiza noastră acumulată de-a
lungul anilor în dezvoltarea ONG-urilor și a rețelelor.
Totodată ne oferă posibilitatea de a întări și lărgi
colaborarea cu mai multe ONG-uri locale și de peste
hotare.”
CSÁKI Rozália

annual report
éves jelentés |
|
raport anual

Reţea comunitară
Pregătirea asociaţiilor comunale şi
teritoriale pentru dezvoltarea şi crearea
valorilor economiei şi a societăţii prin
programe şi colaborare

Proiectul s-a născut din parteneriatul Administraţiei
Judeţene Autonome Hajdú-Bihar (Ungaria) şi
Eparhia pe lângă Piatra Craiului din județul Bihor,
având obiectivul principal dezvoltarea capacităţii
organizaţiilor neguvernamentale, pentru a contribui
astfel la dezvoltarea socio-economică a celor două
județe. Partenerul lor profesional este organizația
HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési
Központ (Centru de Dezvoltare al Economiei
Comunitare și al Societății). Ei ne-au invitat să
asigurăm asistență de specialitate în dezvoltarea
organizațională a celor trei organizații civile din
județul Bihor, respectiv: Asociația Regională Creștină
Erdőhát, Fundația Febe din Arpăşel și Căminul Creştin
de Bătrâni din Tinca.”
MIHÁLY István
„În cadrul activităţilor începute la sfârșitul anului au
fost analizate necesităţile de dezvoltare ale celor trei
organizaţii, stabilind viziunea, misiunea şi elementele
de bază ale strategiei organizaţionale.”
PAKOT Mónika

19

Dezvoltarea resurselor umane
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Programul partenerial – SANSZ
Perioada de implementare: 1997 Coordonator: ORBÁN Árpád
Finanţator: LIA e.V. – Jugenddorf Lokod – Germania
„Toţi ştim că numai prin parteneriat putem interveni eficient
în tratarea problemelor sociale, iar în zona noastră (Regiunea
Odorhei) noi am şi demonstrat acest fapt.
Avem strategie şi credem în sloganul: «PARTENERIATUL de
AZI, o ŞANSĂ pentru MÂINE», iar cei 14 ani de funcţionare a
parteneriatului social local, ne îndreptăţesc să declarăm că suntem
capabili de a conduce acest program şi în continuare.
Reuşim să cofinanţăm/ să subvenţionăm proiectele noastre din bugetele locale şi
centrale în proporţii din ce în ce mai mari, pentru că am demonstrat necesitatea
acestor iniţiative şi munca noastră este deja recunoscută de către autorităţi. Se
schimbă mentalitatea actorilor sociali şi lucrăm tot mai mult în parteneriate, putând
deja enunţa, că sistemul şi reţeaua visată funcţionează. Pe lângă construirea
parteneriatului colaborăm mai ales cu Fundaţiile LIA şi Wolter, în tratarea problemelor
tinerilor orfani şi defavorizaţi.
Este importantă şi colaborarea acestui consorţiu social cu organizaţii civile din
Tatabánya (Ungaria), oraş înfrăţit cu mun. Odorheiu Secuiesc. Sunt multe proiecte
comune, s-au format multe prietenii, și în vederea dezvoltării acestora organizăm şi
schimburi de experienţe. Astfel, în luna noiembrie 2010 ne-a fost oaspete «delegaţia
civilă» din Tatabánya.
Între 27-31 decembrie 2010 am putut duce la capăt cu ajutorul acestui parteneriat
social (dar şi prin munca voluntară a personalului Fundaţiei Civitas) o imensă acţiune
umanitară în Secuime şi în Transilvania. Sub conducerea Ordinului Cavalerilor
Johannita şi a grupului ATU din Germania şi cu coordonarea fundaţiilor LIA din
Germania şi din România au fost distribuite pentru familii nevoiaşe 13.000 de pachete
standard, cu greutatea de aprox. 16 kg (încărcate în 11 camioane), care conţineau
alimente şi produse de întreţinere corporală de bază. Aceste pachete au fost făcute
de oameni de bine din Germania, chemați pentru ajutorare de către postul de radio
Antenne 1 – Bayern.
Anul 2010 a fost iarăși un an al catastrofelor naturale, lângă care nu se poate trece
dacă simți responsabilitate socială. Astfel membrii Civitasului au ajutat sinistraţii din
Locodeni şi Belin, respectiv din Felsőzsolca (Ungaria) cu alimente, produse pentru
curățat şi prin muncă voluntară. În afară de aceste ajutoare am lărgit parteneriatul
la nivelul Ardealului, pe 4 iunie am creat în prima fază o reţea de ajutorare, iar
în 23 octombrie am pus bazele Asociaţiei «Transylvania Rescue Team – Erdély
Mentőcsoport».”
ORBÁN Árpád
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Rezultate/impact în anul 2010
• aprox. 30 de actori importanţi din domeniul social, care conlucrează în
Regiunea Odorhei în numeroase proiecte, ajungând eficient la cei cu
nevoi;
• 13.000 de familii şi oameni nevoiaşi din Secuime şi Transilvania ajutate prin
acţiunea umanitară de după Crăciun;
• pe aprox. 20 de piloni (organizații) s-a început să se construiască reţeaua
de salvare civilă din Ardeal;
• participare la 3 acţiuni de salvare și ajutor fizic la înlăturarea efectelor
inundațiilor (Locodeni şi Belin, respectiv din Felsőzsolca - Ungaria)

Declaraţie/impresii ale beneficiarilor
„Relaţiile profesionale ocazionale avute până acum
cu Fundaţia Civitas în 2010 au trecut la un nivel mai
ridicat: am colaborat la ajutorarea sinistraţilor din
Ungaria şi din Ardeal. În urma acestei colaborări
interorganizaţionale s-a născut Asociaţia «Transylvania
Rescue Team – Erdély Mentőcsoport», la înfiinţarea
căreia și Fundaţia Civitas a avut un rol activ.”
SZABÓ László, inițiator
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Dezvoltarea resurselor umane
Formarea profesională unitară a adulţilor
în cadrul Reţelei Pannonforrás
Perioada de implementare: decembrie 2009 – mai 2010
Coordonatori: SÖNBERGER Krisztián, MIHÁLY István
Finanţator: Szülőföld Alap Iroda

„În cadrul proiectului fiecare dintre cei opt parteneri a organizat
câte un curs de formare profesională pentru adulți, pe diferite teme,
cum ar fi: realizarea site-urilor web, îngrijire medicală profesională,
îngrijirea vârstnicilor, cultivarea plantelor, management de proiect,
asistență socială, formator de formatori.
Prin acest proiect am oferit un curs de calitate participanților, cu
informaţii practice pentru reprezentanţii sectorului neguvernamental
şi a unor instituţii pe tema managementului proiectelor, cu accent pe atragerea de
fonduri nerambursabile, europene. Am dorit să punem accentul pe partea practică
a «profesiei» şi să convingem cursanţii că prin planificarea meticuloasă a proiectelor
devine mai uşoară atât atragerea fondurilor cât şi implementarea şi raportarea
proiectelor.”
SÖNBERGER Krisztián
„Rezultatul concret al acestui proiect a fost organizarea a două cursuri de formare
pe tema managementului de proiecte, unul în regiunea Centru,
celălalt în regiunea Nord-Vest. În urma acestor traininguri multe
dintre proiectele realizate de către participanţi, ca lucrare pentru
examenul de absolvire, au obţinut finanțare şi în realitate. La acest
curs de 90 de ore au participat în total 56 de persoane care au
obţinut certificate de absolvire pentru ocupaţia de manager de
proiect.”
MIHÁLY István
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Declaraţie/impresii ale beneficiarilor
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• aprox. 30 de actori importanţi din domeniul social, care conlucrează în Regiunea Odorhei în
numeroase proiecte, ajungând eficient la cei cu nevoi;
• 13.000 de familii şi oameni nevoiaşi din Secuime şi Transilvania ajutate prin acţiunea umanitară
de după Crăciun;
• pe aprox. 20 de piloni (organizații) s-a început să se construiască reţeaua de salvare civilă din
Ardeal;
• participare la 3 acţiuni de salvare și ajutor fizic la înlăturarea efectelor inundațiilor (Locodeni şi
Belin, respectiv din Felsőzsolca - Ungaria)

raport anual

Rezultate/impact în anul 2010

„Participarea la cursul Managementul proiectelor, organizat de Fundaţia Civitas,
pentru mine a fost o experienţă pozitivă, atât din punct de vedere uman, cât şi
din punct de vedere profesional.
În activitatea mea profesională de multe ori am nevoie de cunoştinţe legate de
elaborarea și managementul implementării cu succes al proiectelor, de aceea
cunoştinţele dobândite în cadrul cursului sunt pentru mine de un real folos.
Pot să afirm că am întâlnit traineri foarte pricepuţi, cu o experiență profesională
impresionantă, care în afară de teorie ne-au oferit exemple elocvente din lumea reală a
proiectelor.”
SZABÓ Attila, redactor şef
Más Rádió, Odorheiu Secuiesc

Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi
promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole

Perioada de implementare: februarie 2010 – februarie 2012
Coordonatori: SÖNBERGER Krisztián, CIOBANU Carmen
Finanţator: FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr 5. „Promovarea măsurilor active
de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a
zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”
„După cum arată o serie de cercetări la nivel european, România, comparativ
cu ţările U.E., se situează pe penultimul loc în privinţa multor indicatori referitori
la condiţiile de viaţă ale populaţiei, iar mediul rural atârnă greu în balanţa
nefavorabilă în cazul ţării noastre.
Dezvoltarea resurselor umane reprezintă parte a misiunii Fundaţiei Civitas,
alături de dezvoltarea rurală. Acest proiect vine în întâmpinarea nevoilor
identificate în comunităţile rurale din Regiunile de Dezvoltare Nord-Vest,
Centru şi Vest, prin cursuri de formare inovatoare în domeniul antreprenoriatului.”
CIOBANU Carmen
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„Prin intermediul modelului inovativ, pe lângă acumularea
cunoştinţelor necesare vor fi dezvoltate printre altele și iniţiativa şi
abilitatea de a găsi noi oportunităţi, de a deveni pro-activi şi de a
acţiona în întâmpinarea noilor evenimente, de a extinde afacerile
în noi domenii şi către noi pieţe de desfacere, de a obţine finanţări,
utiliza noi tehnologii, acces la asistenţă şi la alte resurse.”
SÖNBERGER Krisztián

Rezultate/impact în anul 2010
Rezultatele anului 2010 pentru acest proiect au fost: studiul privind nevoile de
instruire ale grupurilor ţintă, rezultat al unei ample cercetări realizate pe teritoriile
celor 12 microregiuni, precum şi pagina web a proiectului, www.antreprenoriat-rural.
ro, unde se pot accesa informaţii relevante atât pentru beneficiari cât și pentru orice
vizitator. Dincolo de funcția de informare, specifică oricărei forme de promovare
asemănătoare, pagina web reprezintă un cadru care va găzdui și serviciul de elearning, o abordare inovativă de formare profesională la nivelul țării noastre, însă
tot mai utilizată și recunoscută la nivel internațional. Acest concept se referă la toate
experiențele educaționale, care utilizează tehnologia pentru a înlătura barierele
fizice între actorii procesului de formare.
Prin acest proiect s-au deschis în anul 2010, la Cluj-Napoca, porţile Centrului
Regional de Formare şi Dezvoltare Antreprenorială. Acest loc îşi propune să devină
un centru pentru promovarea si dezvoltarea activităților non-agricole şi promovarea
activă a antreprenorialului, pentru furnizarea programelor de formare profesională
şi antreprenorială, creșterea accesului pe piața muncii non-agricole şi dezvoltarea
şi promovarea spiritului antreprenorial în rândul persoanelor ocupate în agricultura
de subzistenţă şi a celor neocupate.
În acest sens, acest centru îşi propune promovarea unor forme specifice de incluziune
a persoanelor din mediul rural pe piața muncii, prin susținerea unor programe de
formare, reconversie profesională şi dezvoltare a spiritului antreprenorial.
Obiectivele specifice ale Centrului Regional de Formare şi Dezvoltare Antreprenorială
sunt următoarele:
Creșterea şi diversificarea oportunităților de ocupare în activităţi non-agricole în
mediul rural;
Promovarea şi dezvoltarea culturii antreprenoriale în mediul rural;
Dezvoltarea unor modele de bună practică pentru incluziune pe piața muncii a
femeilor şi șomerilor tineri şi de lungă durată din mediul rural, precum şi dezvoltarea
afacerilor non-agricole ale managerilor deja existenţi.
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Perioada de implementare: august 2010 - iulie 2012
Coordonatori: BENE Magdalena – manager proiect,
BALOGH Márton – coordonator regional
Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr 6. „Promovarea incluziunii
sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

raport anual

Incluziune socială şi pe piaţa muncii
prin întreprinderi sociale

„Acest proiect este rezultatul colaborării reprezentanţilor celor trei
sectoare: public, profit şi nonprofit. Domeniul de intervenţie al proiectului
este unul de foarte mare actualitate, fiind vizate persoane aparţinând
grupurilor vulnerabile din patru regiuni de dezvoltare. Fiind un proiect
demarat abia în cursul lunii august, în perioada anului 2010 au fost
derulate cu precădere activităţi prin care s-a pregătit implementarea
proiectului.
Responsabilităţile
principale
ale
Fundaţiei Civitas în acest proiect vizează cu precădere
organizarea de cursuri în domeniile antreprenoriatului
şi al managementului de proiect. Foto 1
Pe parcursul anului 2010, în cadrul acestui proiect
am realizat o analiză privind structurile de economie
socială existente atât la nivel european cât şi naţional,
respectiv am participat la procesul de selecţie a
beneficiarilor proiectului.”
BALOGH Márton

Întărirea capacităţii societăţii civile de a promova
iniţiative pentru incluziune socială

Perioada de implementare: 1 octombrie 2009 – 31 iulie 2011
Coordonatori:MIHÁLY István, coordonator în judeţul Harghita
Finanţator: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia Generală Autoritatea
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”,
cu cofinanţare acordată din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 3 „Creşterea adaptabilităţii
lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.3. „Dezvoltarea
parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”
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„Proiectul are ca scop consolidarea capacităţii a 40 de organizaţii neguvernamentale
în a sprijini autorităţile centrale şi locale în vederea promovării iniţiativelor pentru
incluziune socială prin:
• creşterea nivelului de cunoștințe şi al abilităților personalului angajat în cele 40 de
ONG-uri de a influenţa politicile publice în domeniul incluziunii sociale;
• îmbunătăţirea capacității celor 40 de ONG-uri de a dezvolta parteneriate eficiente
cu autorităţile publice locale şi centrale în vederea promovării incluziunii sociale;
• creşterea capacităţii personalului angajat din 35 de ONG-uri (35 de persoane) de a
elabora şi promova la nivel regional o strategie documentată privind îmbunătăţirea
politicilor de ocupare a tinerilor.”
MIHÁLY István

În anul 2010 au fost derulate următoarele activităţi, cu organizarea/participarea
coordonatorului pe judeţul Harghita:
• instruire în următoarele tematici: analiza nevoilor din comunitate, campanii de
advocacy, strategii de PR în campanii de advocacy, implicarea cetăţenilor în luarea
deciziilor publice;
• vizită de lucru ANBCC la Citizen Advice England and Wales (Londra), cu participarea
coordonatorilor regionali şi judeţeni şi reprezentanţii ANBCC
• elaborarea unui studiu privind nevoile tinerilor din perspectiva ocupării, acoperind
7 regiuni de dezvoltare şi bazându-se pe cele 72 de focus-grupuri organizate de
coordonatorii judeţeni;
• organizarea unei campanii de conştientizare cu privire la problemele tinerilor în
domeniul ocupării, bazată pe 36 de dezbateri realizate în cele 7 regiuni.

Rezultate/impact
80 de persoane de la organizaţiile participante deţin cunoştinţe şi abilităţi necesare
pentru influenţarea politicilor publice în domeniul incluziunii sociale;
40 de ONG-uri au capacitatea de a dezvolta parteneriate eficiente cu autorităţile
publice locale şi centrale în vederea promovării incluziunii sociale.

Declaraţie/impresii ale beneficiarilor
„Locul de muncă ideal este acela unde vii cu plăcere şi de unde pleci cu regrete.”
Participant la focus grup
„Este foarte dificil să găseşti un loc de muncă, mai ales pentru că sistemul de
învăţământ din România nu ajută cu nimic, punând prea mult accent pe teorie şi mai
puţin pe practică, în condițiile în care orice angajator cere experienţă.”
Participant la focus grup
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Întâlnirea anuală

raport anual

Dezvoltarea capacităţii
organizaţionale

Anual, cele două birouri ale fundației, din Cluj şi din Odorhei, se întrunesc sub forma unui
staff meeting, în vederea realizării planificării strategice anuale.
Totul se întâmplă pe baza unei agende bine stabilite, sunt evaluate proiectele/activităţile
încheiate sau în desfăşurare ale colegilor, după care se elaborează strategia de acţiune a
organizaţiei şi prioritizarea activităţilor pentru anul următor.
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Programele de pregătire profesională
pentru personal
Unul din principiile noastre este pregătirea profesională continuă a resursei
umane, astfel că şi în anul 2010 membri ai echipei Civitas au urmat cursuri de
formare în diverse domenii.
Se lucrează astfel în mod continuu la dezvoltarea competenţelor echipei
Civitas.
Personalul nostru are cunoştinţe/
experienţă în următoarele
domenii:

Achiziţii publice
Administraţie publică
Atragere de fonduri nerambursabile
Cercetare
Dezvoltare de parteneriate și de rețele
Dezvoltare rurală și comunitară
Editare de publicaţii
Formare non-formală și informală
Inovativitate
Leadership
Management de proiecte
Management financiar
Management nonprofit
Management organizaţional
Managementul resurselor umane
Planificare strategică
Planificarea afacerii
Producţia şi valorificarea produselor locale

Civitas Consulting
Biroul din Cluj al fundației şi-a externalizat expertiza către Civitas Consulting,
o societate de tip economie socială care a oferit în anul 2010 următoarele
servicii:
• servicii de instruire în domeniul Management de Proiect;
• elaborare de strategii de dezvoltare locală pentru comune;
• servicii de consultanţă în elaborarea cererilor de finanţare, elaborarea de
analize cost-beneficiu, elaborarea de memorii culturale, coordonarea/
realizarea de documentaţii pentru proiecte supuse finanţării;
• servicii de management în implementarea proiectelor;
• servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice.
Această întreprindere reprezintă o realizare importantă a biroului din Cluj al
fundaţiei, care separă activitatea de consultanţă de cea non-profit.
Civitas Consulting a dezvoltat şi implementat Sistemul de Management al
Calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2008, Sistemul de Management
de Mediu conform standardului SR EN ISO 14001:2005, Sistemul de Sănătate
şi Securitate Ocupaţională conform OHSAS 18001:2008.
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Rețeaua ADL reprezintă o activitate de bază a Fundaţiei Civitas, prin urmare și în
2010 i-am acordat o atenție deosebită.
Zilnic am ținut la curent membrii rețelei cu cele mai noi știri și noutăți legate de
domeniul dezvoltării rurale și al administrației publice. Am inițiat parteneriate și
proiecte noi, care au ca scop munca în rețea.
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Agent de dezvoltare locală

raport anual

Activitatea în reţea

Ruralnet - www.ruralnet.ro
Se doreşte ca Ruralnet să devină o voce demnă de luat în seamă şi un partener
al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în elaborarea politicilor care
vizează dezvoltarea rurală. În cadrul acestei reţele Fundaţia Civitas are rolul de a
monitoriza modul de implementare a Planului Naţional de Dezvoltare şi de a creşte
vizibilitatea reţelei.

PannonForrás - www.pannonforras.hu
Fundaţia Civitas face parte dintre membrii fondatori ai Reţelei de Formare
Profesională a Adulţilor în Bazinul Carpatic, cunoscută şi sub denumirea de
Reţeaua PannonForrás.
Funcţionarea reţelei este asigurată din finanţările acordate de către guvernul
Ungariei, prin intermediul Szülőföld Alap şi prin Programul Operaţional de
Reînnoire a Societăţii (obiectivele sunt asemănătoare cu cele ale POSDRU din
România).

Parteneriatul Social Local – Odorheiu Secuiesc
– www.sansz.ro
În anul 2002 câteva organizaţii şi instituţii din Odorheiu Secuiesc au creat
Parteneriatul Social Local, în vederea ajutorării persoanelor defavorizate și celor
cu nevoi sociale, în cadrul unui program comun. Această reţea vine în sprijinul
tuturor categoriilor de persoane aflate în dificultate, prin informare și sprijinire în
rezolvarea problemelor cu care se confruntă.
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Parteneriat pentru ajutorare a sinistraților
– www.erdelymentocsoport.hu
Anul 2010 a fost din nou un an în care, din păcate, am avut parte de
multe catastrofe naturale, pe lângă care nu se poate trece dacă simţi
responsabilitatea socială. Astfel personalul fundației a ajutat sinistraţii din
câteva localități cu alimente şi cu muncă voluntară. Pe lângă aceste demersuri
am lărgit parteneriatul la nivelul Ardealului, am creat mai întâi în iunie o reţea
de ajutorare, și în octombrie am participat la punerea bazelor Asociaţiei
„Transylvania Rescue Team – Erdély Mentőcsoport”.

Reţeaua Naţională a Telecentrelor
www.ecentre.ro
Reţeaua de eCentre este o alianţă naţională de centre tehnologice comunitare
unite, prin dorinţa de a oferi acces la tehnologie şi oportunităţi educaţionale
membrilor din comunitatea în care operează. Această reunire de forţe duce
la creşterea sustenabilităţii şi a competitivităţii, la dezvoltarea unui mediu
propice pentru iniţiative şi proiecte comune, la promovarea membrilor reţelei
şi la o mai bună comunicare.

Telecentre Europe
www.telecentre-europe.org
Pe parcursul anului 2010, în cadrul reţelei Telecentre Europe, organizaţiile
membre au fost invitate să desfăşoare schimburi de experienţă cu alte
organizaţii din diverse ţări europene.
Astfel, în luna decembrie, membri ai Fundaţiei Civitas, împreună cu
coordonatorii eCentrelor Iara şi Păsăreni din judeţul Cluj, i-au vizitat pe
omologii lor din 4 telecentre din Ungaria, situate în localităţile Röszke, Bordány,
Györköny şi Alsómocsolád.

Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere
pentru Cetăţeni - www.robcc.ro
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Odorheiu Secuiesc, prin Fundaţia Civitas
este membru în Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni
(ANBCC), care reprezintă interesele a 37 organizaţii neguvernamentale care
au înfiinţat Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni şi puncte de lucru mobile în
peste 40 de localităţi urbane şi rurale din ţară.
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Întâlnirea anuală a reţelei eCentrelor din România
Drobeta Turnu Severin, februarie 2010
Seminar „Activizarea resurselor şi a reţelelor comunitare”
Seminarul organizat în cadrul Programului Lifelong Learning face parte dintr-un
proiect pentru reabilitarea şomerilor cu vârstă peste 45 de ani, cu participarea
Facultății de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Babeş-Bolyai.
Odorheiu Secuiesc, 1 martie 2010

annual report
éves jelentés |
raport anual

|

Evenimente importante
și participări

Inaugurarea Centrului pentru Dezvoltare și Asistență Rurală al Fundației Civitas
Un centru modern și multifuncțional, care oferă servicii de informare și consultanță
de calitate tuturor celor interesați. Centrul are în dotare și o sală de conferință
spațioasă, cu toate dotările necesare.
Odorheiu Secuiesc, 12 martie 2010
Târgul de Primăvară
Organizat anual de către Consiliul Județean Harghita, târgul este un prilej deosebit
pentru cunoașterea produselor tradiționale din Ținutul Secuiesc. La rândul
nostru am prezentat produsele din fructe făcute după rețete tradiționale de către
gospodinele din Regiunea Odorhei.
Miercurea-Ciuc, 26-27 martie 2010
Seminar și schimb de experiență in cadrul proiectului Farmers Ecology
Schimb de experiență organizat pentru fermierii din Spania, Franța și Romania în
domeniul managementului sustenabil al resurselor abiotice din mediul rural.
Florac (Franța), Odorheiu Secuiesc (Romania), martie - septembrie 2010
Forumul pentru Dezvoltare Regională din Bazinul Carpatic, ediția a III-a
Conferință internațională
Kishegyes-Serbia, 16-18 aprilie 2010
Conexiuni bine faci, bine găseşti!
Schimb de idei şi conectare la noi resurse de dezvoltare a sectorului non-profit.
Evenimentul a întrunit peste 50 de reprezentanţi ai ONG-lor.
Cluj-Napoca, 21 aprilie 2010
Parlament rural - „Unde generații se întâlnesc-acolo e progres!”
Parlament Rural în Suedia este organizat la fiecare doi ani în diferite părţi ale
țării, unde se întâlnesc actorii principali în dezvoltarea mediului rural și se discută
despre schimbări și provocări nu doar în Suedia, dar și în alte țări europene.
Sunne-Suedia, 5-9 mai, 2010
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Evenimente importante și participări

Târgul de Primăvară
O oportunitate de a prezenta produsele tradiționale ale comunităților din
regiune consumatorilor urbani.
Odorheiu Secuiesc, 13-16 mai, 2010
Festivitatea de aniversarea a 15 ani de la înființarea Fundației LIA
Întâlnire cu partenerii din reţeaua socială în cadrul aniversării a 15 ani de la
înființarea Fundației LIA, partener apropiat al Fundației Civitas.
Locodeni – Harghita, 20 mai,2010
Corelarea metodelor cele mai moderne de educaţie şi dezvoltarea
personalităţii în domeniul formării adulţilor – Seminar şi workshop în cadrul
reţelei PannonForrás
Seminarul face parte din activităţile periodice organizate în cadrul reţelei
PannonForrás, cu scopul dezvoltării capacităţii organizaţiilor membre de a
oferi servicii de calitate în domeniul formării adulţilor.
Odorheiu Secuiesc, 28-29 mai, 2010
Participarea la ajutorarea sinistraților inundațiilor din Ungaria
O echipă formată din 6 voluntari ai Fundației Civitas a luat parte la
înlăturarea urmărilor inundațiilor din localitatea Felzsőzsolca și la distribuirea
de ajutoare.
Felzsőzsolca-Ungaria, 17-21 iunie, 2010
Seminar LEADER
Întărirea parteneriatului Franța-România între actorii dezvoltării rurale
implicați în implementarea strategiilor de dezvoltare locală.
Cluj-Napoca, 24-25 iunie 2010
Seminar LEADER – „Tusványos 2010”
Echipa Civitas a coordonat şi a animat seminarul/masa rotundă LEADER în
tabăra Tusványos 2010.
Băile Tușnad, 7 iulie, 2010
Vizită de lucru la Citizen Advice England and Wales, Londra - în cadrul
proiectului „Întărirea capacității societății civile de a promova inițiative
pentru incluziune socială”
În cadrul vizitei de lucru la Citizen Advice England and Wales, ANBCC
și partenerii și-au propus să obțină noi cunoștințe privind modul în care
organizația similară ANBCC din Marea Britanie acționează în vederea
dezvoltării de parteneriate instituționale pentru promovarea inițiativelor de
incluziune socială.
Londra, 12-17 iulie, 2010
Întâlnirea anuală a reţelei eCentrelor din România
Băile Felix, august, 2010
Local Philantropy Workshop
Workshop național pentru reprezentanții ONG-urilor și profesioniștilor IT.
Odorheiu Secuiesc, 1-3 septembrie, 2010
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Festivalul Fructelor din Regiunea Odorhei, ediția a II-a
În anul 2010 evenimentul introductiv al Festivalului a fost o conferință
internațională, având un înalt nivel profesional, și purtând titlul: „Dezvoltare
economică bazată pe comunitate – provocări și oportunități”.
Festivalul Fructelor a reprezentat cel mai mare eveniment organizat de
fundația noastră. La el au participat 15 comunități din Regiunea Odorhei,
care au prezentat fructe și produse din fructe pentru cei aproximativ 7-8 mii
de vizitatori. Comunitățile participante și-au dat concursul și la programul
cultural-artistic, aducând pe scenă interpreții și grupurile artistice proprii.
Odorheiu Secuiesc, 23-26 septembrie, 2010

raport anual

Vizită de studiu în Norvegia
În cadrul proiectului „Fructele Tradițiilor (FRUTRAD)” fermieri din Regiunea
Odorhei, împreună cu reprezentanții fundației au vizitat fermieri norvegieni.
Scopul a fost să obțină experiență, să capete idei și motivare, de care se vor
putea folosi în activitatea lor practică.
Norvegia, 6-10 septembrie, 2010

Vizită de studiu
În cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul
rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole”, în vederea
identificării exemplelor de bune practici în înfiinţarea de firme cu specific
non-agricol, ne-am deplasat în câteva regiuni spaniole.
Spania, octombrie 2010
Telecentre Europe Summit
Evenimentul a reunit peste 90 de lideri ai reţelei europene a telecentrelor.
Budapesta, Ungaria, octombrie, 2010
Conferință internațională „Organic Romania”
Întâlnirea internațională privind piața de produse ecologice a fost organizată
de EcoKonnect cu scopul de a oferi o platformă pentru cei care sunt
interesați domeniul afacerilor ecologice.
Sibiu, 22-23 noiembrie, 2010
Conferinţă internaţională „PannonForrás în avânt”
Transfer de cunoştinţe şi dezvoltarea formării profesionale a adulţilor într-o
reţea trans-regională.
Békéscsaba, 9 decembrie, 2010.
Târguri de Crăciun
Târgurile de Crăciun organizate în diferite orașe din Regiunile Centru și
Nord-Vest ne-au oferit oportunitățile de a prezenta și valorifica produsele
tradiționale din Secuime, făcute din fructe tradiționale și fructe de pădure.
Cluj-Napoca, Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sighișoara, Târgu Mureș,
noiembrie-decembrie, 2010
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Finanţatori
Consiliul Județean Harghita • Consiliul Local Cluj-Napoca •Corvinus Zrt. (Ungaria)
• Fondul Norvegian prin intermediul Innovation Norway (Norvegia) • Fundația
Comunitară din Odorheiu Secuiesc • LIA e.V. – Jugenddorf Lokod (Germania) •
Lifelong Learning Program, Parteneriate Grundtvig • Microsoft România (SUA) •
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală • Nemzeti Civil Alapprogram (Ungaria) • Primăria Municipiului Odorheiu
Secuiesc • Project Harvest Hope (SUA) • Szülőföld Alap Iroda (Ungaria) • Uniunea
Europeană prin Instrumentele Structurale

Parteneri
Agora – Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilă, Odorheiu Secuiesc • Ambasada
Indoneziei în România • Ambasada Regatului Norvegiei în România • Asociația
„Székelygyümölcs” • Asociaţia Centrul pentru Politici Publice (CENPO), ClujNapoca, România • Asociaţia Cooperativelor Sociale din Regiunea Sud-Est a Italiei
(ELPENDÚ), Italia • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvaniei”,
Cluj • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Someş-Nadeş”, Cluj • Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Vlădeasa Huedin • Asociaţia Fermierilor
Maghiari din Regiunea Odorhei • Asociaţia Geomujer XXI, Spania • Asociaţia
MÜTF • Asociația Microregională Târnava Mică • Asociaţia Naţională de Tineret
„Dávid Ferenc” • Asociaţia pentru Iniţiative Democratice, Macedonia • Asociaţia
pentru protecţia mediului şi prezervarea resurselor de apă Pro Someş • Asociația
PannonForrás din Ardeal • Asociaţia Pro Democraţia, Cluj • Asociaţia Pro MocsolyaValea Pomilor, judeţul Sălaj • Asociaţia Română de Consiliere şi Sprijin (ARCS) •
Asociaţia Universitară Târgu Mureş • Asociația Tabula • Association for Lifelong
Learning, Ungaria • Biserica Unitariană din Ardeal • Camera de Comerţ Jaen, Spania •
Centrul de Asistenţă Rurală Timişoara (CAR) • Centrul de Formare Continua şi Evaluare
Competenţelor în Asistenţa Socială (CFCECAS) • Centrul de Pregătire Eurocenter
Amőba, Centrul de Pregătire Magna • Centrul de Resurse pentru Organizaţii Nonprofit din Oltenia (CRONO) • Centrul de Tineret de Informare Culturala Gabrovo,
Bulgaria • Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică
Locală, Cluj • Centrul Regional de Formare Profesională din Békéscsaba, Ungaria •
Community Building Mitrovica, Regiunea Kosovo • Consilii Locale din judeţele Alba,
Bistriţa-Năsăud, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş, Sălaj, Satu Mare şi Timiş • Consiliul
Judeţean Alba • Consiliul Local al Tinerilor Zalău • Die Querdenker, Austria •
Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Rurală, Cluj • Edirne Young Businessmen Association
(EGIAD), Turcia • Europeans şi municipalitatea Osijek, Croaţia • Fundațiea Sapientia
• Fundaţia “Stamen Grigorov”, Sofia, Bulgaria • Fundaţia Abbant, Spania • Fundaţia
EOS – Educating for an Open Society, Timişoara • Fundaţia LIA, Locodeni, Harghita
Fundația LAM • Fundaţia pentru Organizaţiile Neguvernamentale Maghiare din
Transilvania • Fundaţia Transylvania Trust, România • Fundaţia Wolter, Tăureni, Harghita
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• Fur Menschen in Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung, Germania • GAL Câmpia
Transilvaniei • GAL Homorod-Rika-Târnava • GAL Pro Someș • GAL Someș Transilvan
• GAL Tövishát • GAL Țara Secașelor • GAL Vlădeasa Huedin • GAL Zona Sătmarului
• Grupul de Acţiune Locală „Hajt a csapat”, Ungaria • Helsinki Citizens’ Assembly,
Tuzla, Bosnia-Herţegovina • Laendliche Erwachsenenbildung Thueringen e.V. (LEB),
Germania • Landelijke Gilden vzw, Belgia • Ministerul Turismului, Departamentul
pentru Dezvoltarea Turismului, Bucureşti • Norway Royal Society for Development
- NorgesVel, Norvegia • Organizația Umanitară „Gondviselés”, Cluj • Parlamentul
Tinerilor Nis, Serbia • Primăria Lupeni, Harghita • S.C. DC COMMUNICATION S.R.L.,
Bucureşti • S.C. Develoconsult S.R.L., Odorheiu Secuiesc • S.C. Ella Solutions S.R.L.,
Odorheiu Secuiesc • S.C. Magna 2002 S.R.L. • S.C. Structural Consulting Group
S.R.L. • S.C. UTILITAS S.R.L., Cluj • SFOF-Djursland, Danemarca • Tinerii din Clubul
Euro Atlantic al Macedoniei • Universitatea Babeş - Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea
de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării • Universitatea Sapientia, Cluj
• Universitatea WOLVERHAMPTON – Centrul de Dezvoltare Internaţională • UNO,
Bosnia-Herţegovina
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Publicaţii
Revista de specialitate „Civil Fórum”
Cei douăzeci de ani ai schimbării regimului și ONG-urile
Ediția a XI-a, nr. 1-2, ianuarie–iunie 2010
HU

Revista de specialitate „Civil Fórum”
Criza economică și societatea civilă
Ediția a XI-a, nr. 3, iulie – septembrie 2010
HU

Revista de specialitate „Civil Fórum”
Componenta civilă a relațiilor dintre localitățile înfrățite
Ediția a XI-a, nr. 4, octombrie – decembrie 2010
HU
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Caiet de lucru pentru elevi și tineri
HU
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Cutreierând livezile tradiționale din Regiunea Odorhei

Material de formare și exemple de bune practici
DVD
RO

„Să sprijiniți cauza pomiculturii locale”
Manual de curs și de ilustrare pentru pomicultori
RO, HU
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Raport financiar
RON
Venituri

2405057

Donaţii, sponsorizări

365701

Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile

1853672

Venituri din activităţile economice

0

Alte venituri

185684

Cheltuieli

2198283

Cheltuieli cu personalul

229975

Cheltuieli cu lucrări şi servicii

1527969

Cheltuieli administrative şi de infrastructură

223758

Cheltuieli din activităţile economice

0

Alte cheltuieli

216581

Rezultat net

206774

Veniturile

Cheltuieli
0%

0%
8%

15%

10%

10%

10%

77%

70%

Cheltuieli cu personalul

Alte venituri
Alte cheltuieli

Raport 2%
În anul 2010 au fost derulate două campanii, având ca scop promovarea misiunii şi
valorilor Fundaţiei Civitas pentru Societatea Civilă în vederea direcţionării a 2% din
impozitul pe venit din partea cetăţenilor înspre activităţile fundaţiei. Campania 2% poate
fi prezentată ca fiind un proiect important derulat de către Fundaţia Civitas.
La Cluj-Napoca am numit acest proiect, simbolic, „Colţul Verde”, şi l-am implementat în
perioada aprilie – iunie 2010. Finanţatorii acestui proiect au fost prietenii fundaţiei, care
au ales să redirecţioneze 2% din impozitul lor pe venit către acest proiect al nostru, la
care s-au adăugat fonduri proprii ale fundaţiei.
În tradiţia multor popoare găsim elementul plantării: când se naşte un copil se plantează
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un pom, iar creşterea şi evoluţia copacului este strâns
legată de destinul copilului. Tot aşa, la moartea celui drag
se plantează lângă cruce un pom, care să-i povestească
despre „evenimentele” lumii trecătoare.
Noi ne-am dorit să continuăm această tradiţie iar
comunitățile au avut posibilitatea să contribuie la
realizarea unui colţ verde în comuna lor! Am pornit de la
ideea binelui reciproc, pe care am legat-o de campania
2%. După ce am aflat că suma redirecţionată în anul fiscal
2009 spre fundaţie prin intermediul Campaniei de 2% a
crescut, ne-am hotărât că este timpul să ne implicăm în
viaţa comunităţilor în care funcţionează eCentrele.
Concursul „Colţul verde” a avut ca scop generarea în
rândul eCentrelor de idei noi de implicare în procesul de dezvoltare comunitară. Această
competiţie a încurajat, pe lângă justificarea nevoii amenajării de spaţii verzi, şi implicarea
comunităţii în cadrul acestei activităţi. Implicându-se activ în amenajarea acestui spaţiu
care va fi destinat tuturor, îl vor simţi al lor şi vor fi mai aproape de comunitatea în care
trăiesc.
Obiective generale ale concursului „Colţul verde” au fost:
• încurajarea implicării comunităţii în activităţi de dezvoltare comunitară;
• încurajarea apariţiei de idei noi în utilizare spaţiilor libere, neamenajate din
comunitate;
• crearea unei legături strânse între comunitate şi eCentre;
• promovarea eCentrelor în rândul comunităţilor pe care le deservesc.
La finalul concursului câștigătoare a fost comuna Cojocna, judeţul Cluj. Voluntari din
comună, împreună cu angajați ai Fundației Civitas au plantat împreună arbuști ornamentali
și flori amenajând astfel micul părculeţ din comună. Foto coltul verde
Cea de-a doua campanie a fost derulată de către biroul din Odorheiu Secuiesc, care
a organizat încă o dată Campania 2%, cu sprijinul Fundației Comunitare din Odorheiu
Secuiesc.
Scopul nostru principal a fost ca prin această campanie să atragem atenția oamenilor
asupra valorii fructelor tradiționale, și asupra consecințelor dispariției lor. Cu ocazia acestei
acțiuni am pus accent pe următoarele valori: viața sănătoasă, păstrarea tradițiilor din
mediul rural, agricultura tradițională. În timpul campaniei ne-am străduit să conștientizăm
în rândul cetățenilor importanța acestor valori și, bineînțeles, să beneficiem de cât mai
multe formulare completate.
Înainte de începerea Campaniei am format o echipă de voluntari care a participat la mai
multe activități: editarea publicațiilor promoționale și informative, oferirea publicului spre
gustare a produselor din fructe făcute după rețetele tradiționale, și prezența continuă în
media locală.
A fost o experiență valoroasă atât pentru voluntarii noștri cât și pentru fundație.
Mulțumim voluntarilor pentru sprijinul lor dezinteresat!
Și nu în ultimul rând mulțumim tuturor acelora care ne-au apreciat și au oferit 2% din
impozitul pe venit, contribuind astfel la conservarea patrimoniului și la menținerea
agriculturii tradiționale!
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Aplicarea principiului
voluntariatului
„În anul 2010, zece tineri au desfăşurat activităţi de voluntariat în
cadrul Fundaţiei Civitas – Filiala Cluj-Napoca, însumând peste
2000 de ore de voluntariat.
De-a lungul anilor Fundaţia Civitas a implicat voluntarii în proiectele
şi activităţile pe care le desfăşoară. Aplicăm această metodă de
colaborare deoarece fiecare om are o percepţie proprie asupra
voluntariatului şi a felului în care poate să se implice în viaţa
comunităţilor, pentru că fiecare voluntar vine cu un nou suflu. Surpriza cea mai
plăcută este când voluntarii revin an de an în organizaţie, creându-se astfel o legătură
permanentă cu aceştia.
Încercăm astfel să fim responsabili şi să responsabilizăm pe alţii la rândul nostru,
implicându-i în activităţi care contribuie la dezvoltarea comunităţilor. Voluntarii sunt
instruiţi şi apoi fiecare este implicat într-un proiect al organizaţiei.”
CIOBANU Carmen
coordonator voluntari
Cluj-Napoca
„Biroul din Odorheiu Secuiesc «a recrutat» o echipă de voluntari entuziaști începând
din primăvara anului 2010. Echipa formată din 7 tineri a participat,
pentru început, la un training de tip team-building, ceea ce s-a
dovedit a fi un real succes, având ca rezultat crearea unei echipe
închegate și dornice de acțiune. Astfel în cadrul Campaniei 2% și
pe parcursul Festivalului Fructelor au putut oferi fundației un real
ajutor. În vara anului 2010 ne-am deplasat și în Ungaria (Tatabánya)
pentru o acțiune de voluntariat civic. Una din realizările materiale
ale echipei a reprezentat amenajarea unei încăperi în clădirea Civitas-ului, destinată
exclusiv pentru activitățile de voluntariat – un punct de lucru stabil pentru noi. Astfel
în momentul de față putem lucra în mediu propriu, dar împreună cu colegii «mai
mari» de la fundație.”
JAKAB Zsuzsa
coordonator voluntari
Odorheiu Secuiesc
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„Munca în echipă, entuziasmul şi devotamentul, implicarea în
dezvoltarea unor comunităţi au fost chestiuni vizibile pentru
mine încă din primele zile ale perioadei de practică profesională
petrecute în cadrul Fundației Civitas pentru Societatea Civilă.
Luând parte la diverse activităţi, am descoperit că baza oricărui
program sau proiect trebuie fundamentată pe cerințele şi
nevoile reale ale cetățenilor, având totodată oportunitatea de a
interacționa cu aceștia şi de a observa reacțiile lor cu privire la programele fundaţiei.
M-am simțit deosebit de confortabil făcând parte din echipa Civitas şi motivată în
aprofundarea cunoștințelor despre sectorul non-guvernamental.”
BABOŞ Anca

raport anual

Ce spun voluntarii anului 2010?

„De-a lungul anilor, am avut ocazia să fac parte din câteva organizații
nonguvernamentale, unde am învățat că pasiunea şi dedicarea
pot muta munții din loc. În Civitas, deşi am petrecut un timp relativ
scurt, am fost impresionată de o echipă minunată, care pe lângă
faptul că lucrează cu dedicare şi pasiune, sunt o «familie» . Am
învăţat şi am înţeles, desigur, cum funcționează o organizație de
acest gen, cum decurge munca din spatele unui proiect şi mai ales
cât durează până se pune totul în mișcare. Cu toate acestea, îmi va rămâne mereu în
minte imaginea Civitas reflectată prin oamenii care pun acest mecanism în mișcare
în fiecare zi ... pasiunea şi mai ales atmosfera profesională şi prietenoasă pe care o
creează.
Îmi doresc ca Civitas sa poată activa pentru cât mai mult timp pentru a-şi pune
amprenta asupra societăţii şi a inspira cât mai mulţi tineri. Mulțumesc pentru o
experiență minunată!”
BODEA Ioana-Roxana
Community Development Masters program
„Experienţa Civitas. Responsabilizare, managementul timpului,
pragmatism: câteva dintre beneficiile dobândite pe parcursul
programului de Internship din cadrul Fundaţiei Civitas pentru
Societatea Civilă. Pe lângă acestea, curiozitatea şi dorinţa de a
surprinde cât mai multe aspecte din modul de funcţionare al unei
organizaţii neguvernamentale nonprofit m-au ajutat să conturez o
viziune asupra unei cariere viitoare. Iar dacă adăugăm şi un cadru
prietenos, cu oameni calzi şi deschişi, dedicaţi muncii lor, întreaga experienţă capătă
un alt sens, mult mai bogat. Şi toate la un loc, un input semnificativ pentru multe alte
activităţi ulterioare. ”
JOLDOŞ Cornelia
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Aplicarea principiului voluntariatului

„În perioada 24 mai – 4 iunie 2010 am avut ocazia să desfăşor
activitate de voluntariat în cadrul Fundaţiei Civitas, biroul din
Cluj-Napoca. Activităţile pe care le-am desfăşurat în cadrul
organizaţiei se legau de implementarea Programului LEADER
(un proiect major şi foarte semnificativ al organizaţiei). Astfel
sarcinile mele concrete au constat în: realizarea unor grafice,
centralizarea şi clasificarea informaţiilor, a datelor colectate,
realizarea unei baze de date a fişelor localităţilor.
Pe parcursul stagiului, pe lângă cunoștințele teoretice dobândite, legate de
noţiunile şi strategiile de dezvoltare comunitară, rurală, am avut ocazia să
experimentez planificarea şi realizarea unei strategii de lucru eficiente şi bine
planificate în cadrul unei organizaţii renumite şi respectate în teritoriu. Ceea ce
a făcut ca această experienţă să fie una foarte plăcută, pe lângă faptul că îmi era
folositoare pe plan profesional, era atmosfera în cadrul organizaţiei, datorită
suportului primit de către angajaţi, cât şi a comportamentului prietenos şi cald
al acestora. ”
MOLNÁR Timea Gréta
„Am intrat în contact cu Civitas în vara anului 2010 și pot să
afirm că această experiență m-a ajutat să iau decizia de a-mi
continua studiile la masteratul de Management de proiect al
Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice
și Gestiunea Afacerilor.
Din experiențele pozitive pe care le-am avut la Civitas, aș
menționa în primul rând atmosfera plăcută de lucru. Am
văzut că această fundație este compusă dintr-o echipă dedicată, pentru care
realizarea obiectivelor organizației este un scop personal.
Pe lângă experiența cu privire la modul de funcționare al organizației am
dobândit și experiențe practice, participând la muncă de teren și la culegeri
de date bazate pe chestionar.
Mă bucur că am reușit să fac parte o perioadă din viața Civitasului, a fost
o oportunitate pentru a-mi testa abilitățile și pentru dobândirea de noi
cunoștințe.”
POLGÁR Klára Dalma
„În timpul petrecut la Civitas am avut oportunitatea de a mă
implica în câteva dintre proiectele derulate de către fundație.
Am realizat traduceri ale unor rapoarte de cercetare, am
căutat cazuri de bună practică, am participat la ședința unor
primari din județul Cluj, iar spre finalul perioadei de Internship
am colaborat la realizarea unei cercetări. Ultima parte a fost
probabil cea mai interesantă, iar experiența dobândită în
cadrul acesteia m-a ajutat, mai târziu, sa obțin o bursă de cercetare pe 8 luni,
în cadrul unui proiect finanţat prin Fondul Social European, prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.”
SABĂU Dragoș
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„Ce a însemnat pentru mine a fi voluntar la Civitas în 2010? Mai
multe lucruri deodată: echipă, prieteni noi, cunoștințe, divertisment,
impresii și experiențe noi. Nu această echipă de voluntari a fost
primul grup cu care a trebuit să mă acomodez și să conlucrez, însă
a reprezentat o diferență faptul că aici m-am integrat ca membru de
echipă, nu ca lider. Am avut posibilitatea de a urmări formarea pas
cu pas a micii noastre echipe unite (începând cu excursia din satul
Satu-Mare, continuând cu întâlnirile periodice, și terminând cu acțiunile din cadrul
Festivalului Fructelor). În acest proces am conștientizat faptul că în construirea Echipei
fiecare membru contează enorm, indiferent de importanța sarcinilor de îndeplinit.
Nu doar valoarea echipei a crescut, dar a avut loc și o dezvoltare a personalității
noastre, sau cel puțin am făcut pași importanți în a ne autocunoaște (experiența mea
personală după trainingul de la Satu-Mare). Activitatea de voluntariat desfășurată în
Ungaria a reprezentat o noutate, iar posibilitatea de a beneficia de un sediu propriu
pentru noi a fost o reală plăcere. Lucrul cel mai bun în toate acestea este că, cu
ocazia întâlnirilor noastre, suntem împreună nu numai ca voluntari, dar și ca prieteni.
În plus, nu activăm doar în cadrul instituțional al Civitas-ului, dar avem posibilitatea
de a construi și alte tipuri relații de colaborare.
Mă bucur sincer că pot face parte din această comunitate admirabilă!”
CSULA-ALBERT Andrea
„Fundația Civitas mi-a oferit foarte multe, prieteni noi, numeroase
posibilități, satisfacții, am învățat foarte multe, și în tot acest timp
m-am simțit extraordinar de bine, deoarece veselia la noi este
indispensabilă.
A învăța prin joacă, asta îmi vine în minte de fiecare dată când
trebuie să relatez despre Civitas, și acest lucru însumează tot ceea
ce am primit în această scurtă perioadă. Am învățat în timp ce m-am
simțit bine! A fost o mare bucurie pentru mine că am putut să iau parte la organizarea
Festivalului Fructelor, că am putut să colaborez cu colegii de la Civitas (cu care s-a
creat între timp o relație foarte bună), și cu ceilalți voluntari. Și în tot acest timp m-am
simțit în apele mele. Mă bucur foarte mult pentru această oportunitate, de a face
parte din această echipă, care reprezintă deja o familie!”
NAGY Anita
Mulţumim de asemenea:
DIOS Beáta Boglárka
DOBAI Csaba
FÁBIÁN Andor
HEGYI Tímea
KOVÁCS Dóra
KOVÁCS Zsuzsa
KULCSÁR Orsolya
MOLNÁR Timea Gréta
OPRIŞ Narcisa
PISTA Stefania Emőke
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Echipa şi colaboratori
Corpul de Curatori:
KOLUMBÁN Gábor – preşedinte
BAKK Miklós – membru
ECKSTEIN KOVÁCS Péter– membru
ENACHE Smaranda – membru
HAJDÓ Csaba – membru
Echipa biroului din Odorheiu Secuiesc:
ORBÁN Árpád - director regional
BÁLINT Mária Magdolna - asistent proiect
BARTHA-PÁL Csaba - asistent proiect
CSÁKI Rozália - coordonator proiect
DÉNES Lajos-Géza - responsabil financiar
JAKAB Zsuzsa - asistent proiect
KIS Zoltán - coordonator proiect
MÁR István - coordonator proiect   
MIHÁLY István - coordonator proiect
PAKOT Mónika - coordonator proiect
Echipa biroului din Cluj-Napoca:
BALOGH Márton - director regional
KISS Emese – director economic
BADEA Cristina - expert contabil
INCZE Zsuzsanna – director programe
SÖNBERGER Krisztián – coordonator proiect
DOBÂRTĂ Ana Maria - manager proiect
KIRÁLY Annamária - manager proiect
CIOBANU Carmen - coordonator proiect
FILIP Valentin Ciprian – asistent proiect
KÁDÁR Imola – asistent administrativ
Colaboratori:
ARTENE Alin Emanuel – trainer
BANDILA Liana - coordonator eCentru Sînpaul, judeţul Cluj
BĂIEŞ Maria - coordonator eCentru Corneşti, judeţul Cluj
BORBÉLY Atilla – coordonator eCentru Miercurea Nirajului, județul Mureș
BUDAI Tamás - coordonator eCentru Chişlaz, judeţul Bihor
CANDEA Gabriela – coordonator eCentru Mihai Viteazu, judeţul Cluj
COLŢA Adela Suzana – trainer
CORNEANU Borbáala - coordonator eCentru Tăuteu, judeţul Bihor
HOSU Ioan – consultant, trainer - Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării, UBB Cluj-Napoca
ILYÉS Ferenc - trainer – Universitatea de Ştiinţe Economice Moderne
KAJÁN Júlia - auditor financiar
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KISS Zsuzsanna – coordonator eCentru Păsăreni, judeţul Mureş
LÁSZLÓ Edit - expert contabil
MACAVEI Ioan – coordonator eCentru Iara, judeţul Cluj
MÁTYÁS Péter-Mihaly - coordonator eCentru Săvădisla, judeţul Cluj
MEDINSCHI Silvia – trainer
PÉTER Mária – expert contabil
POP Daniel – consultant de specialitate - CENPO
POP Florin - consultant de specialitate
POPA Rodica – coordonator eCentru Băişoara, judeţul Cluj
STĂNCIUCU Ionuţ – consilier juridic
STĂNICĂ Viorel - consultant de specialitate – Centrul Regional de Formare
Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj
SZILÁGYI Csaba– consultant de specialitate – Fundaţia Wolter
TÁNCZOS András – specialist în informatică – LINEART
VARRÓ ISTVÁN – specialist LEADER
VIDONI Ileana Monica – trainer

45

Contacte
Biroul din Odorheiu Secuiesc
535600 Odorheiu Secuiesc
Str. Solymossy nr. 29
Tel/Fax: +40-266-218.481
e-mail: office.udv@civitas.ro
Cont IBAN: RO69BRDE210SV01500682100
Biroul din Cluj-Napoca
400120 Cluj-Napoca
B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 108/22
Tel: +40-264-590.554
Fax: +40-264-590.555
e-mail: office@civitas.ro
Cont IBAN: RO25BRDE130SV76290001300
Centrul Regional de Formare şi Dezvoltare Antreprenorială
400073 Cluj-Napoca
Str. Amos Frâncu, nr. 6/1
Tel: +40-264-590.554
Fax: +40-264-590.555

Site-uri web create și administrate de către Fundația Civitas:
www.civitas.ro
www.ongcluj.ro
www.sansz.ro
www.traditifructe.ro
www.festivalulfructelor.ro
www.antreprenoriat-rural.ro
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