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Fundația CIVITAS
pentru Societatea Civilă

VALORILE NOASTRE
Încredere și fidelitate: Avem încredere în ceea ce
facem și lăsăm în urma noastră încredere. Construim relații puternice cu
partenerii și beneficiarii noștri, bazate pe devotament și fidelitate.
Profesionalism și dorință de autodepășire: impactul proiectelor

noastre în comunitate este garantat de profesionalismul oamenilor cu care lucrăm
și de permanenta lor dorință de a învăța mai mult, de a fi mai creativi și de a reuși să-și
transforme eficient ideile, visele și aspirațiile în realitate.

Dedicare și vocație: Oamenii Civitas sunt profesioniști care cred în ceea ce fac;

vocația, devotamentul și încrederea că munca noastră contează sunt valori la care ținem
foarte mult

VIZIUNEA NOASTRĂ

Integritate și succes: Ne respectăm valorile și îi respectăm pe cei care ni le
împărtășesc, dar îi alegem ca parteneri doar pe cei care le și pun în practică.

Inovație și creativitate: Fiecare proiect este diferit pentru că oamenii sunt
De peste 24 de ani schimbăm în bine viața de zi cu zi a oamenilor din comunitățile locale,
prin implicarea lor în programe inovative, sustenabile și cu impact în societate.
Credem în forța comunității și implicarea civică. Aducem împreună cetățenii și autoritățile, pentru a transforma inițiativele în proiecte, planurile în realitate și oportunitățile de
dezvoltare în prosperitate.

diferiți; ne folosim experiența pentru a ne asigura de eficiența programelor noastre.
Credem că inovația și creativitatea sunt absolut necesare pentru ca proiectele noastre să
fie atrăgătoare, de succes. Doar astfel ele vor câștiga încrederea celor pentru care și cu
care lucrăm.

Parteneriat și asociativitate: succesul proiectelor noastre se datorează
parteneriatelor pe care le avem, muncii în echipă, asocierii resurselor și
cunoștințelor pentru a aduce valoare adăugată în comunitățile care au
nevoie de ele.

MISIUNEA NOASTRĂ
Creșterea capacității de dezvoltare a comunităților,
prin generarea de modele de succes care aduc bunăstare.

Familia Civitas
înseamnă:
Fundația CIVITAS pentru Societatea Civilă
– biroul regional Odorheiu Secuiesc

Structura Fundației și
ariile de activitate
Structura organizaţiei cuprinde două birouri regionale, localizate
în regiunile de dezvoltare Nord-Vest, respectiv Centru ale
României, în municipiile Cluj-Napoca şi Odorheiu Secuiesc.
Fundația Civitas pentru Societatea Civilă derulează activități, în
principal, în zona Transilvaniei, dar implementează proiecte şi la
nivel naţional sau internațional.

Fundația CIVITAS pentru Societatea Civilă
– biroul regional Cluj-Napoca
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Civitas Consulting
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Board-ul
Fundației Civitas:

HAJDÓ Csaba
Membru

Kolumbán Gábor
Președinte

ENACHE Smaranda
Membru

BAKK Miklós
Membru

ECKSTEIN KOVÁCS Péter
Membru
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Programe şi proiecte

Programele şi proiectele derulate în cadrul Fundației noastre se
regăsesc în domeniul dezvoltării regionale şi locale conform
cu principiile identificate în documentele de planificare strategică
existente în cadrul organizaţiei.
Sub-domeniile noastre de activitate sunt:
Dezvoltare rurală;
Dezvoltarea economiei sociale;
Dezvoltarea societății civile;
Dezvoltarea resurselor umane;
Dezvoltarea capacității administrative.

10
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Dezvoltare Rurală

12

În prezent, spațiul rural românesc se confruntă cu un trend ascendent în ceea
ce privește programele dezvoltate care vin în sprijinul comunităților.
Totuși, atunci când vorbim despre productivitatea agricolă, avem foarte mult
de muncit, în continuare, pentru a ne alinia cu celelalte state europene.
Prin proiectele pe care le desfășurăm ne propunem să venim în ajutorul
comunităților din zonele rurale, analizându-le și catalizându-le potențialul
turistic și agricol. Scopul nostru este de a-i ajuta pe localnici să își
conștientizeze resursele specifice zonei, să le conserve și să le dezvolte într-o
manieră sustenabilă.
Suntem susținătorii inițiativelor locale, iar prin intermediul proiectelor pe
care le derulăm ne propunem să asigurăm o dezvoltare continuă și durabilă.
Credem în valorile satului românesc, în conservarea tradițiilor, căci ele
constituie identitatea noastră.
„Veșnicia s-a născut la sat” (Lucian Blaga)
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COOPERATIVA AGRICOLĂ MIERE DE CÂMPIE

Dezvoltarea Cooperativei Agricole Lunca Someșului Mic

Status: în derulare

Status: Finalizat

Proiect: Dezvoltarea Cooperativei Agricole „Miere de Câmpie”

Proiect: Dezvoltarea Cooperativei Agricole Lunca Someșului Mic

Finanțator: RAF

Finanțator: Fundația Româno-Americană

Solicitant: Fundația Civitas

Solicitant: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă

Parteneri: 9 apicultori
Perioada implementării: 2014-2017

Parteneri: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Centrul pentru Mediere și Securitate Comunitară, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, Fundația Pact, Centrul Român de
Politici Europene

Valoarea totală a proiectului: 161,880 USD

Perioada implementării: 2012-2016

Prin acest proiect ne-am propus să aducem împreună apicultori din zona Transilvaniei în dorința
de a-i organiza într-o structură asociativă, de tip cooperativă. Scopul măreț al proiectului este de a
le facilita accesul produselor pe piață, prin standardizarea produselor, dezvoltarea elementelor de
branding și respectarea cerințelor impuse de contextul actual al pieței.

Valoarea totală a proiectului: 168,080 USD

Menirea proiectului este de a crea, prin intermediul acestei cooperative, un centru regional care să
reprezinte cât mai mulți apicultori și să le faciliteze accesul la resurse, pentru: dezvoltarea afacerii,
îmbunătățirea calității produselor, creșterea numărului de stupi și atragerea de noi membri.
În toamna anului 2016 s-au vândut aprox. 500 kg de miere către diferiți clienți (laboratoare de cofetărie etc).
Am găsit canale de vânzare astfel încât să le dăm un imbold cooperatorilor, ca să se implice mai mult
în producție, în cumpărarea de noi stupi. Per total le-am confirmat că implicarea lor este răsplătită, că
scopul și obiectivele cooperativei încep să fie atinse și vizibile.

Prima parte a anului a însemnat finalul unui proiect care a avut o istorie mai lungă, cu implicații semnificative: Dezvoltarea Cooperativei Agricole Lunca Someșului Mic. Proiectul a implicat maturizarea
inițiativei începute în toamna anului 2012.
Prin intermediul acestui proiect am asociat o bună parte din fermierii din Bazinul Legumicol Lunca
Someșului Mic, oferindu-le posibilitatea de a accede spre o piață nouă, cea a supermarket-urilor. Considerăm că prin dezvoltarea acestui proiect, am contribuit la creșterea coeziunii și a prosperității în
comunitățile implicate, Apahida și Jucu.
În cei 3 ani de zile cât a durat perioada implementării acestui proiect, acțiunile noastre au vizat maturizarea și dezvoltarea inițiativei. Astfel, împreună cu fermierii din cooperativă am creat un plan de
afaceri, am identificat locațiile și cadrul logistic în care să îl implementăm. Ne-am axat atât pe componenta economică, de consolidare și implementare a planului de afaceri, cât și pe componenta comunitară, de creștere a coeziunii de grup și prezența cooperativei în comunitate (prezența în diferite
GAL-uri).
Finalul proiectului a însemnat finisarea elementelor de branding (identitate vizuală și maniera de comunicare cu publicul): lansarea website-ului, dezvoltarea de materiale promoționale (etichete, flyere,
afișe, mape), dar a vizat totodată aspecte de natură juridică. În sensul acesta am inițiat demersurile
pentru modificarea statutară, care a implicat exit-ul nostru și accesul unor noi membri în Cooperativă.
Rezultatele acestui proiect au fost vizibile încă de la început. Dacă în anul 2013 s-a înregistrat o cifră
de afaceri de 53.000€, în anul 2016 acestă cifră a crescut de 4 ori, ajungând la o cifră de afaceri de
210.000€.

„Cea mai frumoasă amintire e de la sfârșitul lunii august, când împreună cu toți cooperatorii am turnat
betonul pentru terasă. A fost o activitate tare faină, care a contribuit semnificativ la coeziunea echipei. Alt
moment memorabil a fost participarea la Târgul de la Sic. Ne-am strâns cu toții în jurul focului de tabără
făcut de reprezentanții Primăriei comunei Sic.
Cea mai importantă lecție învățată este conștientizarea faptului că doar prin comunicare, continuă instruire și încercare de depășire a limitelor, se poate asigura o creștere armonioasă a unei cooperative. Un
rol important în definirea identității îl joacă spiritul de echipă și înțelegerea scopului comun.”
Cornel Brustur – Manager Cooperativa Agricolă Miere de Câmpie
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„Am învățat că dacă nu pui suflet în ceea ce faci, nu poți fi fericit. Asta este rețeta simplă. Sigur, reversul
medaliei este că s-ar putea ca la un moment dat să fii dezamăgit. Un alt lucru pe care l-am învățat este că
Universul lucrează pentru tine atunci când tu lucrezi pentru ceilalți. Dacă te dedici altora, la nivel de timp,
energie depusă și efort, se întâmplă să fii recompensat, fără a căuta neapărat o recompensă. Ajutându-I
pe alții, te ajuți pe tine.” Valentin Filip – Manager Proiect
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Grădina de Plante Medicinale în Ardeal
Status: în derulare
Proiect: Integrarea socială a persoanelor din mediul rural prin colectarea și procesarea sustenabilă de plante medicinale și aromatice

Bisericile Fortificate Unesco din Transilvania – O rețea pentru
apărarea patrimoniului cultural cu porțile deschise pentru
facilitarea accesului

Finanțator: Co-finanțat de Fondul pentru Parteneriat Elvețiano-Român
Solicitant: Fundația Civitas pentru Societate Civilă, Biroul Regional Odorheiu Secuiesc
Parteneri: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Biroul Regional Cluj-Napoca, Fundația
LIA, Asociația pentru Agricultură Biodinamică din Elveția
Perioada implementării: 01.05.2015 – 31.10.2017
Valoarea totală a proiectului: 253,917.07 CHF
Prin intermediul acestui proiect dorim să sprijinim integrarea socială a persoanelor defavorizate din
mediul rural, prin informarea și educarea acestora cu privire la colectarea și procesarea plantelor medicinale.
Până în prezent am lucrat la dezvoltarea unei rețele între organizațiile comunitare și non-profit, pentru a favoriza integrarea socială; am facilitat schimburi de experiență și cunoștințe despre agricultura
durabilă, cu accent pe colectarea și prelucrarea plantelor medicinale și am sprijinit activitățile economice locale și dezvoltarea durabilă prin numeroase programe.
Marea provocare a proiectului a constat în identificarea grupului de oameni, producători sau culegători de plante medicinale și aromatice, pe care să îi pregătim pentru a știi să colecteze, cultive și
proceseze plante medicinale.
Dincolo de extinderea cunoștințelor despre metodele de colectare și procesare a plantelor medicinale, scopul nostru este de a-i învăța pe localnici să realizeze și să valorifice produse pe bază de plante
medicinale, în scopul suplimentării veniturilor.

Status: finalizat
Proiect: Bisericile Fortificate UNESCO din Transilvania – O rețea pentru apărarea patrimoniului
cultural cu porțile deschise pentru facilitarea accesului
Finanțator: Programul Conservarea și Revitalizarea Patrimoniului Cultural și Natural; Operatorul Programului: Ministerul Culturii
Partener: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă
Solicitant: Parohia Unitariană Dârjiu
Perioada implementare: 01.06.2015 – 30.04.2016
Valoarea proiectului: 417,157,72 Lei
Prin dezvoltarea acestui proiect ne-am propus să creăm o rețea de colaborare între 7 biserici fortificate din România, aflate pe lista patrimoniului Unesco: Câlnic, Prejmer, Viscri, Dârjiu, Saschiz, Biertan,
Valea Viilor.
Printre misiunile acestui proiect ne-am asumat: conservarea și restaurarea picturilor murale din incinta bisericii din Dârjiu, dezvoltarea și crearea unei expoziții muzeale în incinta obiectivului, unde am
putut prezenta publicului larg legătura dintre tradițiile minorităților etnice maghiare și cele săsești.
Toate activitățile întreprinse în acest proiect au avut rolul de a dezvolta potențialul turistic al acestor
zone. Tradițiile celor 7 comunități din jurul bisericilor fortificate pot fi cunoscute acum prin vizionarea
filmului documentar creat de noi, tot în cadrul acestui proiect.
Încheierea proiectului a avut loc în mijlocul comunității și a fost un moment emoționant pentru toată
lumea, atât pentru noi, cei din echipa Civitas, cât și pentru membrii comunității Dârjiu.

„Cea mai frumoasă amintire este participarea la evenimentul Târgul de la Bonțida, din cauza coeziunii care s-a produs la
nivelul grupului, a atmosferei create și a
faptului că am reușit să gândim și să construim împreună cel mai frumos stand
de la târg. Printre produsele pe care leam prezentat vizitatorilor s-au numărat:
buchețele de flori, jardiniere cu flori, mixuri de plante aromatice pentru limonadă
și supe. Am avut și o distilerie mobilă, cu
ajutorul căreia am făcut o demonstrație
de extracție de mentă.”
Carmen Ciobanu –
Coordonator Proiect
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„Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o prin implicarea în acest proiect este că dacă ai un vis și
îl poți vizualiza, nu trebuie să faci altceva decât să lucrezi perseverent și să mergi în direcția pe care ți-ai
propus-o. Nici o greutate nu ți se va mai părea mare.” Kulcsár Orsolya – Manager Proiect
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Semințele Tradiționale –
Cheia Protejării Biodiversității
Status: finalizat
Proiect: Semințele Tradiționale – Cheia Protejării Biodiversității
Finanțator: Fondul ONG în România – Componenta Dezvoltare Durabilă
Parteneri: Agrar Media, Eco Ruralis, Norgesvel (Norvegia), Fundația Civitas pentru Societatea
Civilă Biroul Regional Cluj – Napoca
Solicitant: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Biroul Regional Odorheiu Secuiesc
Perioada implementării: mai 2014 – aprilie 2016
Valoarea proiectului: 166.922,50 Euro

În cadrul proiectului am facilitat crearea a două grădini experimentale, în Apahida și Locodeni. Acestea
au respectat în totalitate principiile agriculturii ecologice, iar semințele folosite au fost, firește, tradiționale. Grădinile au fost inaugurate într-un eveniment de tip Ziua Porților Deschise, unde au fost prezenți
gospodari, fermieri și jurnaliști. În cadrul grădinilor s-a putut observa diversitatea naturii: am cultivat
peste 25 de specii de tomate, castraveți, gogoșari, ardei, ardei iute, morcovi, diferite soiuri de fasole, dovleci și multe alte legume. De asemenea a fost un prilej bun de a conecta și de a favoriza parteneriatele
pe termen lung între fermieri și consumatori.

Obiectivul general al proiectului a fost protejarea agrobiodiversității în Transilvania, prin crearea unei
rețele de cooperare între micii fermieri, instituțiile și autoritățile publice, ONG-uri și consumatori.
Pentru a ne atinge obiectivul, am structurat toate activitățile în 3 etape:
•
Salvarea și revitalizarea semințelor tradiționale, prin intermediul unei rețele de colectare și distribuire. Tragerea unui semnal de alarmă cu privire la pericolul de dispariție al semințelor tradiționale.
•
Creșterea gradului de conștientizare privind diversitatea genetică a soiurilor tradiționale, cât și
importanța păstrării acestora, prin intermediul programelor informative și educative desfășurate. Am organizat 6 târguri de semințe și 7 training-uri pentru fermieri și gospodari care sunt
pasionați de domeniul legumiculturii ecologice.
•
Crearea unei rețele de susținători în Europa de Est, care să contribuie la circulația liberă a semințelor tradiționale în teritoriu.

Începând cu anul 2014, în fiecare an publicăm Catalogul Semințelor Tradiționale. Alte publicații lansate
în cadrul acestui proiect sunt: Ghid pentru salvarea semințelor, Ghid pentru cultivarea legumelor destinat copiilor (conține ilustrații realizate de un tânăr), Fii și tu semănător (îndrumar pentru înlocuirea
pesticidelor cu variante eco).

Proiectul și obiectivele sale au fost promovate în cadrul mai multor târguri de semințe, prin intermediul
cărora am reușit să creăm o rețea informală de susținători ai semințelor tradiționale și a agriculturii ecologice.

„Ne-am dorit foarte mult să tragem un semnal de alarmă cu privire la pericolul în care se află semințele tradiționale și să ne aducem contribuția la salvarea și conservarea unor specii importante, pentru că acestea fac
parte din identitatea noastră.” Pakot Mónika – Manager Proiect
„Prin participarea la acest curs mi-ați oferit șansa de a privi munca mea de zi cu zi cu alți ochi. M-ați făcut să
înțeleg că ceea ce fac impune o mare responsabilitate. Sunt mândru că sunt fermier și că pot contribui, prin
asta, la diversitate speciilor de legume tradiționale!” Fermier participant la Ziua Porților Deschise – Grădina Experimentală Apahida
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Eco-Motive
Status: în derulare

CAVA – Competențe pentru Micro-procesarea Produselor Agricole
pentru o Valoare Adăugată – Dezvoltare Antreprenorială
în Zonele Rurale

Proiect: Eco-Motive
Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții, Erasmus
+ KA2Strategice (Cooperare și Inovare pentru Bune Practici)
Parteneri: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Biroul Regional Odorheiu Secuiesc, Universitatea Szent Instvan din Ungaria, GAK Nonprofit Közhasznú Kft.(Hu), Fundația Ormánság,
Primăria Tiszasas, Centre Capacitació Agrária Manresa din Catalonia, Ruskin Mill Trust din Marea Britanie
Solicitant: Universitatea „Szent István” Ungaria

STATUS: în derulare

Perioada implementării: iulie 2016 – august 2017

PROIECT: CAVA – Competențe pentru Micro-procesarea Produselor Agricole pentru o Valoare
Adăugată – Dezvoltare Antreprenorială în Zonele Rurale

Valoarea proiectului: 55.415 Euro

FINANȚATOR: Comisia Europeană prin Programul Erasmus +

În cadrul proiectului Eco-Motive ne-am propus să dezvoltăm programe de training pentru formatorii
din domeniul agriculturii ecologice, care să se plieze pe nevoile și mai ales limbajul persoanelor dezavantajate care trăiesc în mediul rural.
Aceste training-uri au fost absolut necesare, în contextul familiarizării cu agricultura ecologică a
persoanelor din mediul rural. În cadrul proiectului am dezvoltat curricule educaționale și materiale
didactice care să faciliteze înțelegerea și asimilarea informațiilor. Subiectele acoperite au fost: legumicultura ecologică, pomicultură ecologică, creșterea animalelor. Considerăm că un modul necesar
în training-ul formatorilor a fost cel de Sensibilizare și Motivare, prin intermediul căruia au învățat
metode de abordare a oamenilor din grupuri dezavantajate.
Printre rezultatele atinse se numără dezvoltarea de manuale explicative despre agricultura ecologică,
destinate persoanelor din mediu rural, prin care am reușit să stârnim interesul lor pentru agricultura
și pomicultură ecologică și să reducem bariera lingvistică pe care am sesizat-o între specialiștii din
domeniu și persoanele din mediul rural. Ca proiect pilot, am creat o livadă, cu pepiniera din soiuri tradiționale, în Locodeni. Aceasta a fost „sala de curs” a sătenilor care, împărțiți pe echipe, au fost inițiați
în tehnicile agriculturii ecologice.
Ne mândrim că am reușit să aducem o contribuție valoroasă în motivarea și sensibilizarea trainerilor.
De asemenea, suntem recunoscători pentru vizitele efectuate în țările partenere, care ne-au ajutat să
ne extindem orizonturile și să învățăm multe lucruri noi. Spre exemplu, partenerul nostru din Anglia,
care se ocupă cu reintegrarea în societate a tinerilor dezavantajați, organizează cursuri de Dezvoltare
Personală prin Agricultură, cu o durată de doi ani, ceea ce ni se pare o idee extraordinară.

PARTENERI: CEFAL–Emilia Romagna – Italia, AFMR – ETCHARRY - Franța, SCF –Italia), Civitas –
România, CEC- Belgia, DOT –Silezia de Jos, Polonia, Casa Artusi – Italia, AZRRI, Agenția pentru
Dezvoltare Rurală - Croația, Cooperativa Agricola Lunca Someșului Mic –Romania, Regiunea
Istria – Croația.
PERIOADA IMPLEMENTĂRII: 01.09.2014 – 31.08.2017
VALOAREA PROIECTULUI: 449.522 Euro
Proiectul CAVA se concentrează pe sectoarele turism, catering și agro-alimentare. Rațiunea din spatele acestuia fiind aceea de a valoriza produsele tradiționale și cultura gastronomică locală ca metodă
pentru dezvoltarea antreprenorială și de creștere ocupațională prin promovarea, respectiv calificarea
în procesarea produselor. Contribuția proiectului este anticipată la dezvoltarea de piețe integrate și
de lanțuri de aprovizionare pentru produsele alimentare în domeniul turismului.
Obiectivele generale ale proiectului sunt:
•
•

Întărirea schimbului de cunoștințe, inovație, resurse și practici între actorii educaționali și
piața muncii.
Contribuția la creșterea angajabilității prin dezvoltarea capacității și spiritului antreprenorial
în rândul tinerilor și adulților în zonele rurale și peri-urbane.

Proiectul include furnizori de formare profesională (CEFAL–Emilia Romagna – Italia, AFMR – ETCHARRY - Franța, SCF –Italia), organizații active în domeniul economiei sociale (Civitas – România,
CEC- Belgia), organizații active în domeniul promovării turismului și al valorificării patrimoniului local
(DOT –Silezia de Jos, instituție publică în domeniul turismului - Polonia, Casa Artusi – Italia), organizații active în domeniul dezvoltării teritoriale (AZRRI, Agenția pentru Dezvoltare Rurală - Croația,
Cooperativa Agricola Lunca Someșului Mic –Romania) și autorități locale (Regiunea Istria – Croația).

„Agricultura este un proces foarte complex. Dincolo de necesitatea fizică pe care o satisface și favorizarea
suveranității alimentare, este o formă de terapie, care contribuie atât la biodiversitate, la sănătatea naturii, cât și la sănătatea noastră; iar agricultorii sunt paznicii și mesagerii acestei moșteniri. Trebuie să le fim
recunoscători!”– Pakot Mónika - Manager Proiect
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Dezvoltarea
Economiei Sociale
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Fundația noastră se numără printre promotorii economiei sociale în România,
realizând proiecte de succes în domeniul incluziunii pe piața forțelor de muncă a
persoanelor ce provin din grupuri vulnerabile și participând la dezvoltarea unui nou
segment economic în țara noastră.
Dacă anul 2015 a fost Anul Economiei Sociale pentru noi, căci acela a fost momentul
dezvoltării celor mai multe structuri de economie socială, anul 2016 a reprezentat
testul suprem pe care întreprinderile create de noi l-au primit din partea pieței:
dincolo de caracterul social, acestea au trebuit să demonstreze că sunt afaceri
sustenabile, pregătite să facă față provocărilor pe care le implică
o piață concurențială.
Suntem mândri că ne-am putut aduce aportul și ne bucurăm foarte mult să
constatăm azi, că domeniul economiei sociale câștigă tot mai mult teren pe piețele
din România. Azi, cu toții avem posibilitatea de a contribui la îmbunătățirea calității
vieții persoanelor dezavantajate, cumpărând produse create în întreprinderi sociale.
Aceste lucruri ne întăresc speranța și ne dau energie și curaj pentru noi proiecte,
la fel de mărețe.
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Parteneriat pentru Șansă –
Sprijinirea Structurilor de Economie Socială
Status: finalizat
Proiect: Parteneriat pentru Șansă – Sprijinirea Structurilor de Economie Socială
Finanțator: Consiliul Județean Harghita prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Parteneri: Fundația Pro Down, Fundația LIA, Fundația Orban, Fundația Pro Autist
Perioada implementării: 11.07.2016 – 30.11.2016
Solicitant: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă
Valoarea proiectului: 11,650 Lei
În județul Harghita sunt multe asociații care își concentrează activitatea în jurul copiilor ce provin din
grupuri vulnerabile. Tinerii sunt implicați în activități de creare a diferitelor obiecte, menite să-i ajute
din punct de vedere economic, să-i bucure și să le ofere încredere în propriile forțe.
Am scris acest proiect pentru a veni în sprijinul acestor organizații, prin facilitarea de puncte de desfacere pentru produsele lor și prin organizarea unui curs de marketing, dar și pentru a continua ampla
campanie de sensibilizare, începută în cadrul proiectului SISES Sprijin Integrat Structurilor de Economie Socială în cursul anilor 2014 - 2015.

În cadrul proiectului am creat un parteneriat cu lanțul de supermarket-uri Szuper din Harghita. Astfel,
în fiecare supermarket am amenajat câte un stand special, destinat promovării și vânzării produselor
create în întreprinderile sociale.
Am dorit să sensibilizăm locuitorii din Odorhei, Târgu Mureș și Miercurea Ciuc, informându-i că prin
achiziționarea produselor contribuie la sprijinirea acestor organizații și, implicit, a tinerilor. În fiecare
din cele șase magazine, am pus la dispoziție câte o tabletă, pe care am folosit-o pentru a informa
localnicii, prin intermediul unui filmuleț de prezentare, cu privire la importanța susținerii micilor întreprinderi sociale.
Le suntem recunoscători pentru ajutor tuturor partenerilor noștri: ONG-urilor implicate, formatorilor
care au susținut cursul de marketing și partenerilor media!
„Proiectul acesta a însemnat pentru echipa noastră un prilej nemaipomenit de a întâlni
oameni puternici, care țin mereu capul sus, indiferent de greutățile pe care le întâmpină.
A fost o adevărată lecție de viață pentru noi și suntem bucuroși de această experiență!”
Bartha-Pál Csaba – Manager Proiect

Cursul de marketing pe care l-am organizat s-a desfășurat pe o perioadă de cinci zile. Scopul acestuia
a fost de a le fundamenta tinerilor principiile de bază ale marketing-ului și de a-i învăța să valorifice
produsele pe care le creează, prin intermediul tehnicilor de marketing. Au fost 5 zile intense, am avut
mulți traineri implicați în proiect, iar rezultatele au adus tuturor satisfacție.
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Dezvoltarea
Societății Civile
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Societatea civilă este termenul folosit pentru a descrie un întreg sistem
de structuri care implică cetățeanul în diferitele sale ipostaze de membru
într-o organizație neguvernamentală, într-un sindicat sau într-o organizație
patronală.
Societatea civilă este formată din cetățeni, asociați sub diferite forme, care
au aceleași interese și care își dedică timpul, cunoștințele și resursele pentru
a-și promova drepturile și interesele.
Încă de la înființarea fundației, unul dintre scopurile noastre principale a fost
de a susține transferul de bune practici în mediul societății civile. Proiectele
noaste s-au concentrat pe importanța informării cetățeanului, ca pilon al
dezvoltării unei cetățenii active în cadrul societății românești.
Avem încredere în capacitatea tinerilor de implicare în procesul unei cetățenii
active și susținem parteneriatul, ca pe o formă ce amplifică dezvoltarea
comunității noastre. Direcțiile strategice asumate de fundația noastră se
bazează pe aceste principii.
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Dezvoltarea Modelului de ONG Antreprenorial

Competencies for Agencies for Sustainable Site Conversion

Status: în derulare

Status: în derulare

Proiect: Dezvoltarea Modelului de ONG Antreprenorial

Proiect: Competencies for Agencies for Sustainable Site Conversion

Finanțator: RAF

Finanțator: Comisia Europeană prin programul Erasmus +

Colaboratori:Aliz Kosza II, Businesscore Associates SRL

Parteneri: Drustvo Za Oblikovanje Odrzivog Razvoja DOOR (Croația), A Sud – Ecologia
e Cooperazione Onlus (Italia), Ce.S.F.Or Centro Studi Formazione Orientamento (Italia),
Europanorat Beratung, Trening, Management, Consulting GmbH (Germania), Bulgarian
Development Agency Sdruzhenie (Bulgaria), Fundația civitas pentru Societatea Civilă (ClujNapoca)

Perioada implementării: februarie 2016 – iulie 2017
Solicitant: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă
Valoarea proiectului: 13. 850 USD
Un proiect important, atât pentru Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, cât și pentru mediul
nonprofit din România, e reprezentat de realizarea unui model de dezvoltare strategică.
Debutul acestuia a însemnat realizarea unei diagnoze la nivelul organizației și a entităților care fac
parte din structura sa, iar în urma acestei diagnoze propunerea unei strategii, regândind structura
acesteia.
Este un proiect inedit, prin faptul că foarte puține organizații neguvernamentale au oportunitatea
de a realiza acest proces și prin faptul că la momentul actual există prea puține modele. Noi ne-am
propus, ca pe lângă reorganizarea fundației, prin acest proces să cream un model de dezvoltare organizațională aplicabil organizațiilor neguvernamentale, non-profit din România.
Unul dintre rezultatele atinse până în present este diagnoza organizației, realizată în colaborare cu
Aliz Kosza, mentorul și facilitatorul acestui proces, și Răzvan Nicoară. Acesta a evidențiat provocările
cu care se confruntă organizația noastră, am regândit documentul statutar care definește elementele organizației, am realizat organigrama și strategia fundației, cât și un model de business aplicabil
domeniului ONG din România.
Am organizat întâlniri, atât formale cât și informale, cu membrii echipei Civitas și reprezentanții
board-ului, în cadrul cărora am dezbătut elementele identitare.
Ne mândrim cu acest proiect pilot, pentru că va putea fi replicat și va ajuta o mulțime de organizații
din întreaga țară. Un alt aspect de care am devenit conștienți este puterea noastră, ca echipă, de a ne
reinventa de-a lungul timpului.

Perioada implementării: septembrie 2015 – august 2017
Valoarea proiectului: 25.724 $
Proiectul vine să creeze un nou curriculum educațional, multidisciplinar, pentru conversia durabilă a
spațiilor publice. Este, practic, un consultant pentru conversia sustenabilă a spațiilor.
Primul eveniment din cadrul acestui proiect, Old Structures – New Purposes a fost organizat în
Cluj-Napoca. Pentru a accentua importanța reconversiei durabile a spațiilor publice abandonate,
evenimentul s-a desfășurat la Casa Tranzit, o fostă sinagogă convertită în spațiu destinat activităților
culturale.
Evenimentul a întrunit peste 50 de persoane interesate de domeniul reconversiei durabile, printre
care s-au numărat: arhitecți, lectori universitari, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și
ai autorităților publice locale. Cu prilejul întâlnirii am dorit să informăm publicul cu privire la exemplele de bună practică, din imediata apropiere (spre exemplu, Fabrica de Pensule, Cluj-Napoca) și din
țările partenere în acest proiect (Croația, Italia, Germania, Bulgaria).
În cadrul evenimentului am dezbătut soluții posibile, cu privire la utilitatea și soarta unor clădiri, precum Gara Mică și Terenurile din Mănăștur. Am organizat și o expoziție, care a cuprins fotografii cu
clădirile abandonate din Cluj-Napoca, cu scopul de a atrage atenția asupra potențialului neexplorat
al acestor spații.
De asemenea, prin intermediul său, am promovat cursul online pilot care s-a desfășurat ulterior.
Acesta a avut loc la nivel internațional, implicând zece participanți din fiecare țară parteneră. Cursul
s-a axat pe formarea profesioniștilor (arhitecți, urbaniști etc) în domeniul reconversiei sustenabile,
iar în conceperea modului de Responsabilitate Socială am colaborat cu Bogdana Neamțu, profesor
universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.

„Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în urma acestui proiect este nevoia adaptabilității și a
flexibilității organizaționale și valorificarea potențialului fiecărui membru al echipei. Dacă există suficientă flexibilitate, pot ieși la iveală resurse de care nu suntem conștienți. În mediul non-profit nu funcționează
abordarea birocratică, căci se pierde foarte mult din individualitatea omului.
Dicolo de fișa postului, care este una orientativă, atenția cade pe individ și resursele acestuia. Ca oameni,
avem un potential nelimitat, iar o structură flexibilă ne permite șă ieșim din zona de confort și să ne dezvăluim iar, în unele cazuri, să ne descoperim capacitățile latente.”
Balogh Márton – Director Regional Cluj-Napoca
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„Una din provocările pe care le-am întâmpinat a fost legată de lipsa popularității cursurilor on-line în țara
noastră și găsirea oamenilor interesați de participarea la acest curs. În România una dintre cele mai mari
provocări este de a atinge un rezultat vizibil în domeniul reconversiei clădirilor abandonate, deoarece activitatea birocratică poate fi copleșitoare. Cel mai important lucru pe care l-am învățat în urma implicării
în acest proiect este că pentru a atinge succesul este nevoie de colaborare.”
Anna Șargov – Coordonator Proiect

29

A primi e bucurie, a da înseamnă iubire

Biroul de Consiliere pentru Cetățenii

Înființarea Băncii Timpului – Rețea de întrajutorare

din Odorheiu Secuiesc

Status: finalizat

Proiect: Biroul de Consiliere pentru Cetățenii din Odorheiu Secuiesc

Proiect: A primi e bucurie, a da înseamnă iubire – Înființarea Băncii Timpului – O rețea de
întrajutorare

Finanțator: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă și Consiliul Local Odorheiu Secuiesc
Perioada implementării: Serviciu permanent, lansat în 2002

Finanțator: Fondul ONG
Perioada implementării: iunie 2014 – mai 2016
Valoarea proiectului: 80.865,70 Euro
Prin intermediul acestui proiect ne-am propus să contribuim la creșterea încrederii a oamenilor în
viitorul lor, de a le reduce vulnerabilitatea și dependența față de factorii economici, și i-am sprijinit în
a avea încredere în abilitățile și capacitățile proprii și ale celor din preajma lor.
Programul pe care l-am dezvoltat constă într-o platformă online, care oferă utilizatorilor posibilitatea
de a face un schimb de servicii. Latura inovativă a programului este reprezentată de faptul că, în cadrul sistemului, nu se folosesc bani, singura unitate de măsură folosită fiind timpul: o oră = 1 punct
de timp.
Înainte de lansarea propriu-zisă a platformei am organizat 60 de întâlniri comunitare, în urma cărora
am efectuat o cercetare de piață pentru a identifica nevoile oamenilor și modalitatea în care un astfel
de program se pliază pe nevoile lor. Studiul a fost făcut pe un eșantion de 500 de persoane.
De la lansarea platformei, în iulie 2015, și până în prezent s-au înscris peste 200 de membri, din țară și
din străinătate și am organizat trei întâlniri între membrii sistemului.
Totuși, suntem de părere că acest program nu este un lucru neobișnuit, căci troc-ul a fost practicat
încă din vremuri străvechi, de către strămoșii noștri. Printre serviciile disponibile pe platforma Băncii
Timpului amintim: munci fizice, agricultură, munci casnice (gătit, copt, făcut curat, plimbarea animalelor de companie), baby sitting, educație, formare, pregătire, servicii intelectuale (consiliere, traducere, proiectare), servicii de transport, cultură, recreere și distracție.

Ceea ce a început ca un proiect temporar s-a transformat într-un serviciu permanent pentru comunitate.
Biroul de consiliere pentru cetățeni a fost creat în urmă cu 14 ani, iar datorită necesității pe care o reprezintă la nivelul comunității este și astăzi un punct de sprijin pentru localnici. La fel ca acum 14 ani,
rolul biroului este de a veni în ajutorul cetățenilor, pe partea legislativă. Domeniile de bază în care se
oferă serviciile sunt: sănătate, asistență socială, asigurări sociale, raporturi de muncă, protecția consumatorului, drepturi și obligații civile, regimul proprietății, taxe și impozite, învățământ, procedură
notarială, protecția copilului și servicii publice.
Activitatea biroului se desfășoară urmărind aceleași 4 principii, încă de la lansarea serviciului:
•
•
•
•

Gratuitatea serviciilor – serviciu accesibil fiecărui cetățean
Confidențialitatea datelor
Independența față de interesele politice
Caracterul imparțial

Biroul nu rezolvă problema cetățeanului, ci oferă alternative pentru rezolvarea problemelor. Prin intermediul lui ajutăm localnicii să se informeze înainte de a lua o decizie.
Pentru a facilita accesul la informații de natură juridică, pe lângă activitatea întreprinsă în birou, am
creat și o rubrică săptămânală, într-un ziar local, prin care prezentăm cetățenilor noutățile sau schimbările legislative de actualitate.
Publicul biroului este format în cea mai mare parte din oameni cu vârsta peste 50 de ani, iar subiectul
cel mai des dezbătut în birou este legat de asigurările sociale. Statistic, in medie pe an, biroul nostru
oferă servicii de consiliere pentru 1100 de persoane.

„Acest program a fost foarte aproape de inima mea, pentru că am luat parte la dezvoltarea sa încă de
la prima idee. Partea de implementare mi-a adus o mare bucurie, căci vedeam cu toții cum visul nostru
prinde contur de la zi, la zi. Comparativ cu alte proiecte, până și partea administrativă a fost foarte prietenoasă. Cea mai frumoasă amintire pe care o am este legată de momentul în care am devenit membră a
Băncii Timpului. De multă vreme îmi doream să învăț să cânt la orgă, iar prin intermediul platformei am
întâlnit un profesor. A fost momentul în care am învățat că visele devin realitate, odată ce ai curajul să faci
un pas înainte.
Îi sunt recunoascătoare colegului meu, Kis Zoltan. Am muncit împreună în acest proiect și am format o
echipă foarte bună. Obișnuiam să spunem că el este capul proiectului, iar eu, inima.”
Kulcsár Orsolya – Manager Proiect
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Dezvoltarea
Resurselor Umane

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă recunoaște importanța dezvoltării calității
resurselor umane atât pentru o incluziune de succes pe piața muncii, cât și pentru
dezvoltarea competențelor sau specializarea celor care dețin deja un loc de muncă.
Prin proiectele sale derulate în domeniul dezvoltării resurselor umane, Fundația
Civitas pentru Societatea Civilă pune întotdeauna un accent deosebit pe
interconectarea pregătirii teoretice cu aspectele practice, având grijă în același timp
să se supună cerințelor pieței muncii. Ne orientăm, de asemenea și către persoane cu
mai puține oportunități de formare, care fac parte din categorii vulnerabile, pentru
creșterea gradului de incluziune a acestora pe piața muncii.
Rezultatele proiectelor derulate de către Fundația Civitas au întărit convingerea
echipei noastre cu privire la rolul primordial al educației în rândul comunității,
atât pentru sporirea venitului individual, respectiv – creșterea calității vieții, cât și
pentru dezvoltarea per total a fiecărei comunități, care devine independentă și autosustenabilă.
Fundația Civitas pentru Societatea Civilă este acreditată ca furnizor de consiliere și
orientare profesională, de către Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă și de
către Autoritatea Națională de Calificări, pentru următoarele specializări/ calificări:
Biroul Regional Odorheiu Secuiesc:
1. Competențe Antreprenoriale (Specializare)
2. Manager Proiect (Specializare)
3. Pomicultor (Calificare)
Biroul Regional Cluj-Napoca:
1. Competențe Antreprenoriale (Specializare)
2. Consultant cameral pentru promovare și informare de afaceri (Specializare)
3. Competențe informatice (Inițiere)
4. Facilitator de dezvoltare comunitară (Specializare)
5. Manager proiect (Perfecționare)
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Liceele Agricole – Hub-uri locale pentru dezvoltarea
fermelor mici și mijlocii
Status: : în derulare
PROIECT: Liceele Agricole – Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii
FINANȚATOR: RAF
PARTENERI: World Vision România (WWR), Junior Achievement România (JAR), Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – filiala Cluj-Napoca, Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare din România (CEED), Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE)
PERIOADA IMPLEMENTĂRII: octombrie 2015 – octombrie 2017
SOLICITANT: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă
VALOAREA PROIECTULUI: 132,000 $
Scopul proiectului a fost să sublinieze importanța lanțului valoric în agricultură, pentru elevii celor
opt licee agricole participante în program. Din fiecare liceu au fost selectați 15 elevi, pentru participarea la vizitelor de studiu, împreună cu doi profesori însoțitori. Cele două domenii pe care s-au focusat
aceste vizite au fost zootehnia și horticultura. Liceele agricole au fost selectate din următoarele localități: Miroslava, Huși, Brănești, Slatina, Salonta, Turda, Ciumbrud și Prejmer.
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Scopul secundar al proiectului a fost de a-i învăța pe elevii și profesorii participanți să organizeze vizite de studiu, deorece pe viitor aceștia vor replica acest model. Fiecare vizită a durat patru zile, fiecare
zi fiind destinată unui element al lanțului valoric din agricultură: producție, procesare, marketing și
oportunități pentru viitor. Pe parcursul acestor patru zile, atât elevii, cât și profesorii au avut de completat un jurnal, iar la finalul programului aceste date au fost preluate și interpretate.
Prin intermediul acestui program ne-am propus dezvoltarea capacitățiilor elevilor și îndrumarea lor
către domeniul agriculturii sustenabile. Le-am prezentat modele de întreprinderi mici și mijlocii, pentru a-i inspira să aleagă o carieră în această direcție, cât și programe educaționale și de finanțare în
această direcție.
Ne mândrim cu faptul că am reușit să implementăm cu success cele 8 vizite de studiu și că am reușit
să subliniem importanța alegerii unei cariere în acest domeniu. Efortul depus pentru organizarea
vizitelor s-a transformat pe parcurs în motiv de bucurie când am primit aprecierile profesorilor și ale
elevilor dornici să pornească pe calea agriculturii sustenabile.
„Una dintre marile lecții învățate în cadrul acestui proiect este că o planificare riguroasă duce la o implementare lină și flexibilă. Totodată am avut șansa de a-mi identifica
abilități și deprinderi ce vizează partea de design de proiect pe care nu știam că le am,
pentru că nu am mai fost pusă în situația de a le demonstra. Mă bucur că am putut,
prin tehnici de educație non-formală, să stârnim interesul elevilor pentru agricultură!”
Carmen Ciobanu – Coordonator Proiect
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Dezvoltarea
Capacității
Administrative Locale
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Întărirea capacității operaționale a administrației locale este esențială
pentru dezvoltarea economică. Autoritățile locale nu sunt doar un
administrator al bunurilor publice, ci pot juca și rolul unui catalizator
al dezvoltării, care să încurajeze și coordoneze acțiunile altor instituții
implicate în comunitate.
Totodată, pe fondul modificărilor structurale din ultimii ani la nivelul
administrației publice din România, odată cu aderarea la Uniunea
Europeană, presiunea eficientizării și intensificării activităților acesteia a
crescut. Se nasc noi oportunități și noi responsabilități, fiind necesară o
continuă adaptare a abordărilor prin instruire continuă și cooperare.
Fundația Civitas a susținut prin proiectele sale dezvoltarea capacității
administrative locale, fiind un partener activ și consecvent pentru
demersurile locale de a favoriza dezvoltarea socio-economică.
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Cetățenie activă

Dezvoltarea Structurilor Asociative

pentru o bună guvernare locală transparentă

ale Autorităților Locale

Proiect: Cetățenie activă pentru o bună guvernare locală transparentă

Proiect: Dezvoltarea Structurilor Asociative ale Autorităților Locale

Finanțator: grant SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

Finanțatorul: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Campia Transilvaniei

Parteneri: Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES Sighișoara, Centrul de Resurse pentru
participare publică CeRe București, Centrul de Documentare și Informare Publică Iași, Fundatia Civitas pentru Societatea Civila, Biroul Regional Odorheiu Secuiesc

Solicitantul: Fundatia Civitas pentru Societatea Civilă

Solicitant: CENPO Cluj-Napoca
PERIOADA IMPLEMENTĂRII: martie 2015 – aprilie 2016
Valoarea proiectului: 8900 Euro
Având în vedere faptul că în 2016 au avut loc alegerile locale, am dorit să informăm cetățenii cu privire la activitatea consilierilor locali, din întreaga țară. Am făcut foarte multe analize ale paginilor web
ale consiliilor, pentru a constata dacă se respectul principiul comunicării transparente.
Proiectul a fost foarte interesant, din prisma faptului că am avut o colaborare foarte bună cu unele
consilii din județ, dar nu putem spune același lucru despre toate. În situațiile în care am observat că
lipsesc rapoartele de activitate, am făcut sesizări la consiliu. Astfel, am creat o bază de date a tuturor
consilierilor, cât și rapoartele pe care fiecare dintre el trebuia să îl pună la dispoziția publicului. Pentru
a facilita guvernarea transparentă am creat un model care să vină în întâmpinarea consilierilor locali,
pentru a-i ghida în întocmirea documentelor necesare raportării.
Suntem mândri de rezultatele atinse în urma demarării acestui proiect și de creșterea nivelului de
transparență ale guvernanților. Am avut parte de exemple bune și consilieri cu care am comunicat
foarte bine În încheierea proiectului am organizat un forum, în cadrul căruia am premiat cei mai implicați consilieri.
În continuare, pentru o bună transparentizare a procesului de guvernare, suntem de părere că acest
serviciu ar trebui să fie unul permanent, sau cel puțin credem că lansarea unor programe legislative
care să indice necesitatea unei raportări constante a activităților întreprinse de consilierii locali ar
ajuta evoluția procesului de transparentizare.
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Parteneri: 43 persoane
Perioada implementării: ian – aprilie 2016
Valoarea totală a proiectului: 30.000 RON
Fundația Civitas pentru Societatea Civilă a început acest demers în anul 2002, când a ajutat la înființarea unor Asociații de Dezvoltare Intercomunitară a Autorităților Locale.
În ultimii 15 ani, cea mai activă dintre aceste structuri înființate a fost Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Transilvaniei, cu care am avut colaborări anuale, care au constat în organizarea de
cursuri, elaborarea de startegii de dezvoltare locală, asistență în dezvoltarea unor servicii furnizate
de Asociație.
În 2016 am organizat un eveniment de schimb de experiență, dedicat persoanelor care activează în
interiorul primăriilor, din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Câmpia Transilvaniei.
Schimbul de experiență s-a desfășurat pe o perioadă de 3 zile, în zona Eger din Ungaria, iar participanții au fost în număr de aproximativ 45 de persoane.
În cadrul acestei vizite ne-am inspirat din modul de lucru al diverșilor parteneri care derulează proiecte LEADER în zonă, sau gestionează proiecte colaborative ale administrațiilor locale din regiune.
În întâlnirile lunare care au avut loc după efectuarea acestei vizite, am dezbătut exemplele văzute în
Ungaria și modalități de replicare ale proiectelor respective.
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Proiecte depuse
în anul 2016

Biroul Regional Odorheiu Secuiesc:
Titlu Proiect: Spre o Economie Eficientă și Dezvoltată – Programul Operațional Capital Uman
FINANȚATOR: Programul Operațional Capital Uman 3.7
STATUT: Solicitant

Biroul Regional Cluj-Napoca:
1. TITLU PROIECT: COP NET – rețeaua de facilitatori în dezvoltarea de structuri asociative
FINANȚATOR: Fundația Româno-Americană
STATUT: Solicitant
2. TITLU PROIECT: FOOD HUB – Centru de integrare pe piață a produselor agroalimentare
FINANȚATOR: Fundația Româno-Americană
STATUT: Solicitant
3. TITLU PROIECT: INNOVATION BROKER – New competency and preofessional development for
sustainable rural development and social inclusion across Europe
FINANȚATOR: ERASMUS
STATUT: Solicitant
4. TITLU PROIECT: Cooperare între apicultori și producătorii de plante medicinale pentru
dezvoltarea “Cutiei pentru ceai”
FINANȚATOR: Programul Național de Dezvoltare Rurală 16.4
STATUT: Solicitant
5. TITLU PROIECT: Un plus pentru start up-urile regiunii Nord-Vest
FINANȚATOR: Programul Operațional Capital Uman 3.7
STATUT: Solicitant
6. TITLU PROIECT: Măsuri integrate pentru comunități marginalizate din Câmpia Transilvaniei
FINANȚATOR: Programul Operațional Capital Uman 4.2
STATUT: Solicitant

Finalul anului 2016 a însemnat încheierea unui ciclu și începerea
unuia noi, altfel spus, finalizarea proiectelor pe care le-am derulat
și depunerea unuia nou. Echipele celor două Birouri Regionale
ale Fundației Civitas pentru Societatea Civilă noastră e depus
următoarele proiecte:
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7. NUME PROIECT: Alba-Iulia – Comunitate Locală Responsabilă
FINANȚATOR: Programul Operațional Capital Uman 5.1
STATUT: Partener
8. NUME PROIECT: START-UP @ CENTRU
FINANȚATOR: Programul Operațional Capital Uman 3.7
STATUT: Partener
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pe care le-am organizat
Evenimente
Vizita ambasadorului american Hans Klemm - Cooperativa Agricolă Lunca Someșului
Mic, sprijinită în dezvoltare de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, a primit titlul de
Antreprenorul Lunii, în Martie 2015. Cu aproximativ un an după eveniment, in februarie
2016, Excelenta Sa, Ambasadorul Hans Klemm a propus o nouă întâlnire pentru a afla
care sunt provocările și reușitele proiectului și implicit ale Cooperativei.
Ideea care s-a dorit a fi subliniată în cadrul acestui eveniment a fost legată de un nou
model de afaceri, bazat pe asociere, lucru în comun și valorificare a multiplelor avantaje
locale, fără capital străin, ci cu forțe proprii. Evenimentul a inclus și efectuarea unei vizite,
la serele unuia dintre membrii cooperatori.

Întâlnire de Lucru Fundația Civitas
– Scuola Centrale Formazione
Forum pentru o Guvernare Responsabilă
– Evenimentul a avut loc în data de 7 aprilie și a fost dedicat exemplelor pozitive de
guvernare locală din Romania, organizat in
cadrul proiectului ”Cetățenie activă pentru
o bună guvernare locală transparentă”, proiect de monitorizare a activității consilierilor județeni.

Între 18 și 19 mai 2016, am organizat
o întâlnire cu reprezentanții Scuola
Centrale Formazione din Italia, în
vederea discutării unor perspective
de colaborare între cele două
entități.
În urma discuțiilor avute, s-au născut
idei de proiecte, pe sectoarele de
activitate Civitas, cât și posibile
forme de finanțare a acestor
proiecte.
Câteva din proiectele propuse au
fost dezvoltate și depuse în decursul
anului 2016.
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pe care le-am organizat

la care am participat
ONG Fest – Atelierul de fapte bune

Old Structures, New Purposes –
Eveniment organizat în cadrul proiectului Competencies for Sustainable Site Conversion COMPASS,
proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus +.
Inițiativa acreat un spațiu comun
de discuții pe tema reconversiei
durabile a spațiilor publice abandonate.

Ong Fest este cel mai de anvergura eveniment
al sectorului neguvernamental din Romania,
un promotor al participarii publice, al comportamentului filantropic si voluntar, dar si o
oportunitate de a aduce ONG-urile in atentia
cetatenilor si a publicului larg.
Evenimentul a avut loc în București, între 2122 mai și a adus împreună peste 150 de asociaţii şi fundaţii din toată România cu scopul
de a inspira comunitatea și de a-i convinge pe
oameni că schimbarea începe cu fiecare dintre
noi.

Festivalul BAROCK – Zilele Castelului Banffy
Festivalul Fructelor – Satul în Oraș – Eveniment anual care are ca scop închegarea comunităților din județul Harghita, prin acțiuni de promovare a lanțului scurt
în agricultură și activități culturale. Încurajăm gospodarii din mediul rural să participe la târgul organizat în cadrul festivalului și să își ofere spre vânzare produsele
naturale, iar în același timp, stimulăm persoanele din mediul urban să ia parte la
această adunare și să susțină micii producători locali, prin achiziționarea de produse tradiționale.

În perioada 11-12 iunie 2016 a avut loc aniversarea a 15-a ani de la prima ediție a Zilelor Castelului Banffy. Cu această ocazie, am fost prezenți,
alături de grupul Grădina de Plante Medicinale
în Ardeal și Cooperativa Agricolă Miere de Câmpie, două inițiative ale Fundației Civitas.
Evenimentul a reprezentat un prilej bun de a
prezenta publicului aceste două proiecte, de
a le promova valorile și a le stimula tranzacțiile economice. Au fost două zile pline, care au
apropiat membrii celor două inițiative și le-au
confirmat aprecierile publicului.

Tranzit - Seminar on youth work and
youth policy practices in support of
young people’s transition to autonomy
and work life
Evenimentul s-a desfășurat între 5-7 iulie,
iar scopul său a fost de a pune în comun
bunele practici de muncă și ale politicii
de tineret din diferite țări în a răspunde
la provocările cu care se confruntă tinerii
în tranziția lor la autonomie, acordând o
atenție specială măsurilor în domeniile
ocupării forței de muncă, educație și
formare profesională.
Am împărtășit și am învățat din intervențiile
de muncă și politicile de tineret la nivel
local și național din țări precum Germania
sau Finlanda, dar și am identificat alte
bune practici din țări membre ale CoE în
domeniul tranziției spre autonomiei.
Ne-am familiarizat cu platforma de
învățare online, care poate fi preluată ca
model și în proiectele noastre, aceasta
oferind în același timp instrumente de
învățare foarte utile pentru activitățile cu
tinerii.
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la care am participat
RuralNet
În data de 21-22 iulie, a avut loc un eveniment organizat de Asociația Crono din Craiova.
Evenimentul a fost creat pe fondul Adunării Generale a membrilor rețelei RuralNet și a
fost posibil în contextul activității de diseminare din cadrul proiectului „Reducerea excluziunii în GAL SUDOLT”.

Food Fest – Anglia
Partenerii noștri de la Keele University, din
Anglia, ne-au invitat să luam parte, între 1415 septembrie, la evenimentul Food Fest.
Colega noastră, Kulcsár Orsolya de la filiala
Civitas Odorheiu Secuiesc a ținut o prezentare în cadrul festivalului despre rolul Fundației
Civitas și dezvoltarea proiectului Semințele
Tradiției.

Pe agenda de discuții a AG au fost notate următoarele
teme de discuție: Acceptarea WWF ca membru partener; Gala inițiativelor comunitare; Cotizația și situația
membrilor parteneri; Noi proiecte pentru viitor.
În cadrul acestui subiect, Fundația Civitas și-a manifestat dorința de a ajuta logistic și la nivel de materiale de promovare, diseminare informații eveniment.

Travelling Workshop în Armenia și
Georgia
Între 24 și 28 octombrie 2016, câțiva
membri ai echipei Fundației Civitas, au
participat timp de patru zile la diferite
workshopu-uri, în Armenia și Georgia.
Conferința PRIA Agriculture

Pățanii. Povețe. Proiecte Îndrăznețe.
Structural Consulting împreună cu Reprezentanța Comisiei europene în România au lansat
prima bandă desenată românească pe tematica
fondurilor europene. Banda are un rol recreativ,
cât și unul informativ, prezentând într-o manieră prietenoasă publicului larg elemente de specificitate a fondurilor europene și managementul de proiect.
În cadrul evenimentului de lansare directorul
biroului regional al Fundației Civitas Cluj-Napoca, Balogh Márton, a susținut un discurs pe
tema accesării fondurilor europene.
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Vizită în Norvegia
Businesses

–

Green

O parte a echipei Fundației Civitas
pentru Societatea Civilă a participat
la un eveniment de networking în
Norvegia. Scopul vizitei a fost de a
discuta cu potențiali parteneri, care
ne împărtășesc viziunile, în vederea
stabilirii unei colaborări.

Conferința PRIA Agriculture este cel mai important eveniment al toamnei pentru agricultură și
reprezintă o reală platformă de dezbatere între
autorități, fermieri și companiile care își desfășoară activitatea în acest sector.
În țara noastră agricultura joacă un rol extrem
important, însă există încă loc de crestere, potențialul Romaniei în sectorul agricol fiind foarte mare. În cadrul conferinței am vorbit despre
anumite probleme cu care ne confruntăm, dar și
care sunt soluțiile sau sugestiile pentru o creștere a esențială a agriculturii în România.

Subiectele acoperite în cadrul acestor
ateliere s-au învârtit în jurul participării
civice, a bugetării participative, relația
dintre ONG și mediul public, proiecte
inovative și descentralizare.
De asemenea, s-au efectuat 4 vizite
de teren, pentru a a putea observa
exemple de bună practică în
domeniul agricol și zootehnic, idei
clasice de business cu o abordare
contemporană: inovative, puternic
tehnologizate și, mai ales, sustenabile.

Tema evenimentului a fost Green
Businesses – în contextul Afacerilor
Sociale.
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Raport Financiar
Fundatia Civitas pentru Societatea Civilă
RON
Venituri
Fonduri nerambursabile din surse publice

1,378,395

Fonduri nerambursabile din surse private

314,456

Donații, sponsorizări de la persoane fizice și companii

65,017

Dividende

582,352

Venituri din activități economice

79,443

Alte venituri

85,924

Cheltuieli
Cheltuieli cu derularea proiectelor
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2,505,587

2,251,143
2,052,293

Cheltuieli administrative

198,850

Rezultat net

254,444
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Civitas Consulting
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Dintr-o perspectivă generală, provocarea anului 2016 a fost aceea de a ne planifica
activitatea internă astfel încât să obținem o calitate ridicată a serviciilor prestate și
rezultate financiare satisfăcătoare în condițiile în care ne-am confruntat cu un grad de
predictibilitate scăzut în privința liniilor de finanțare corespunzătoare PNDR, neavând
la dispoziție un calendar care să cuprindă data lansării sesiunilor, valorile alocate sau
pragurile de calitate impuse.
O schimbare importantă a fost aceea de a dezvolta portofoliul de clienți privați prin
specializarea unor colegi pe acest tip de beneficiari, un obiectiv asumat în vederea
asigurării unor surse de venit diversificate care să mențină un flux financiar constant.
La nivel particular, putem considera ca fiind cea mai semnificativă provocare depunerea
unei aplicații printr-o linie de finanțare corespunzătoare POR. Acest aspect este datorat
faptului că personalul activ în cadrul organizației nu a mai participat la o experiență
similară.
În anul 2016 am reușit să diminuăm valoarea activităților subcontractate prin dezvoltarea
competențelor privind elaborarea Analizelor Cost – Beneficiu (conform cerințelor AFIR) la
nivelul organizației.
Depășirea provocărilor descrise mai sus a presupus foarte multă muncă din partea întregii
echipe dar mai ales din partea colegilor care au părăsit zona de confort profesional pentru
dezvoltarea competențelor existente la nivel organizațional și generarea de valoare
adăugată.
Publicarea rapoartelor de selecție prin care am câștigat proiectele depuse la nivelul
perioadei de programare 2014 – 2020 au fost evenimentele care ne-au creat acea stare de
spirit specifică învingătorilor, atât de importantă pentru construirea unei echipe puternice
și motivate.
De asemenea, considerăm o reușită păstrarea unei echipe formate în formate mare măsură
din aceeași oameni la care s-a alăturat o nouă colegă care va continua tradiția noastră de a
dezvolta cariera tinerilor absolvenți de facultate.
Chiar dacă vom folosi clișee, trebuie să nu uităm că omul cât trăiește învață și că numai
cine nu muncește nu greșește¸ ceea ce este foarte important este însă să valorificăm
atât experiențele încununate cu succes cât și cele nereușite în dezvoltarea nivelului de
competență existent la nivelul organizației pentru a evita repetarea erorilor.
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Asociația Centrul de Inovare,
Marketing și Business - CLIMB
Asociația Centrul de Inovare, Marketing și Business este o Structură de Economie Socială înființată în cadrul unui
proiect implementat de Fundația CIVITAS pentru Societatea Civilă. Scopul înființării a fost acela de a oferi servicii de
ultimă generație pentru promovarea afacerilor sociale și tipice. Agenția beneficiază de mentorat și consultanță de
business din partea fundației CIVITAS. Ea se deosebește de celelalte agenții publicitare de pe piață deoarece urmărește
tendințele economiei sociale și le transformă în explicații utile transpuse în decizii curajoase de promovare, menite să
inspire comunitatea.
Fiind o Structură de Economie Socială, scopul CLIMB este de a aduce un aport valoros comunității, prin exemple de
bună practică, prin promovarea și sprijinirea afacerilor și misiunilor sociale, dar și prin ocrotirea persoanelor provenite
din grupuri vulnerabile.
Într-o țară în curs de dezvoltare întâlnim provocări la tot pasul, ceea ce înseamnă că avem nevoie de modele
responsabile pentru comunitatea noastră și în special de sprijin.
Principalele proiecte derulate în anul 2016 s-au focusat pe promovarea economiei sociale din România. Astfel, a fost
creată platforma craftul.ro, pentru a aduna la un loc produsele meșteșugite în atelierele și întreprinderile sociale din
întreaga țară, cu scopul de a le promova în rândul publicului larg și de a facilita tranzacțiile economice.
Un an proiect de care suntem mândri este Campania Descoperă. Încurajează. Dăruiește., a cărei scop a fost
de a promova conceptul de întreprindere socială. În cadrul campaniei am colaborat cu 9 întreprinderi sociale din
Transilvania, pregătind cadouri pentru angajații și colaboratorii unor mari companii din România. Am contribuit astfel
la creșterea notorietății întreprinderilor sociale, la informarea publicului cu privire la misiunile sociale desfășurate și,
bineînțeles, la creșterea vânzărilor.
Serviciile Asociației CLIMB cuprind:
• Branding și Design
• Marketing
• Relații Publice și Comunicare
• Organizare Evenimente
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Asociația pentru Marketingul
Produselor Locale - AMPLU
Asociația pentru Marketingul Produselor Locale - AMPLU a fost și ea, la rândul său, înființată în cadrul unui proiect
implementat de Fundația CIVITAS pentru Societatea Civilă și beneficiază de mentorat și consultanță de business din
partea fundației. Scopul înființării a fost de a exprima prin serviciile oferite esența produsului, într-un mod simplu și
în concordanță cu valorile producătorului.
Fluxul tehnologic utilizat este semi-automat, în care componenta manufacturieră reprezintă o parte semnificativă.
Un aspect important este acela că asociația beneficiază de consultanță și expertiză în cazul materialelor utilizate, a
tehnicilor de ambalare manuală, precum și în ceea ce priveste modalitățile de marketare.
Asociația s-a dezvoltat în cadrul proiectului Sprijin Integrat al Structurilor de Economie Sociala, cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Domeniul
de activitate vizează furnizarea de servicii de ambalare specifice producției din IMM-uri si a structurilor similare ca
dimensiune economica.
Prin AMPLU, ne-am propus să venim în ajutorul micilor fermieri pentru a le facilita accesul pe piața de desfacere,
prin servicii profesionale de ambalare și etichetare a legumelor și a fructelor. De asemenea, le înlesnim accesul în
supermarket-uri, care nu este ușor accesibil pentru micii fermieri din zona rurală, datorită regulilor stricte privind
modul de ambalare și etichetare al produselor.
Anul 2016 a fost un an al provocărilor, atât pentru Asociația AMPLU, cât și pentru asociațiile de fermieri partenere, pe
care am reușit să le depășim cu brio, începând o nouă pagină în dezvoltarea lumii rurale din România.
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Despre ce a fost anul 2016, echipa Civitas

AUGUSTIN Alina Lu
m
coordonator proiecinița
t

ela Laura
DEMIAN Gabriro
asistent p iect

HOMPOTH HannaErika
coordonator proiec
t

ihail
POPA Adrian Mroiect
coordonator p
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BADEA Cristina Camelia
expert contabil

FILIP Valentin Ciprian
director de programe

JACOTĂ Claudiu Gabriel
coordonator proiect

ȘARGOV Anna
coordonator proiect

BALOGH Márton
director regional

GÁBOS Izabella
secretar administrativ

en Daniela
CIOBANU Carmprograme
director de

HAJOS Csilla Zsuzsá
nna
economist

KISS Emese Réka
director economic

ea Mihaela
OLTEANU Andremist
econo

SILAGHI Benjamin István
asistent proiect

ZAMFIR Zamfira Al
coordonator proiecina
t

BARA Ágnes
manager de proiec
t

BÍRÓ Ágne
ar
asistent financi

KIS Zoltán
manager de proiec

t

PAKOT Mónikaiect
manager de pro

BARTHA-PÁL Csaba
manger de proiect

BLÉNESSY Éva
manager de proiect

KULCSÁR Orsolya
manager de proiect

SZABÓ Tímea
asistent de proiect

BÁKAI Magdolna
manager de proiect

DÉNES Lajos-Géza
responsabil financiar

LŐRINCZ Tímea
asistent de proiect

VARGA Zsuzsánna
asistent de proiect

agdolna
BÁLINT Mária-M
asistent proiect

JÉRE Csaba
asistent de proiec

t

ORBÁN Árpádal
director region

VÁGÁSI Katalin
asistent financiar
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Parteneri
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Centrul pentru Mediere și Securitate Comunitară
Fundația Pact
Centrul Romând de Politici Europene
Fundația LIA
Asociația pentru Agricultură Biodinamică (Elveția)
Agrar Media
Eco Ruralis
Norgesvel (Norvegia)

Le mulțumim tuturor
partenerilor și
colaboratorilor noştri, fără
de care proiectele noastre
nu ar fi avut același
impact!

Universitatea Szent Istvan (Ungaria)
GAK Nonprofit Közhasznú Kft. (Ungaria)
Fundația Ormánság
Primăria Tiszasas
Centre Capacitació Agrária Manresa (Catalonia)
Ruskin Mill Trust (Marea Britanie)
Fundația Prodan
Fundația Orban
Fundația Ro Autist
Aliz Kosza, Răzvan Nicoară
Drustvo Za Oblikovanje Odrzivog Razvoja DOOR (Croația)
A Sud – Ecologia e Cooperazione Onlus (Italia)
Ce.S.F.Or Centro Studi Formazione Orientamento (Italia)
Europanorat Beratung, Trening, Management, Consulting GmbH (Germania)
Bulgarian Development Agency Sdruzhenie (Bulgaria)
World Vision România (WWR)
Junior Achievement România (JAR)
Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare din România (CEED),
Cedes Sighișoara
Cere București
Centrul de Documentare și Informare Publică Iași
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Finanțatori

Fundația Româno-Americană
Fondul pentru Parteneriat Elvețiano-Român
Programul Conservarea și Revitalizarea Patrimoniului Cultural și Natural;
Operatorul Programului: Ministerul Culturii
Fondul ONG în România – Componenta Dezvoltare Durabilă
Uniunea Europeană, prin Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții
Erasmus + KA2Strategice (Cooperare și Inovare pentru Bune Practici)
Consiliul Județean Harghita, prin Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului
Comisia Europeană, prin programul Erasmus +
Fondul ONG
Consiliul Local Odorheiu Secuiesc
Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc
Fondul Norvegian prin EEA Grants
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2106
CONTACT:

400073 Cluj-Napoca
Amos Frâncu, nr. 6
Tel: +40-264-590.554
Fax: +40-264-590.555
E-mail: office@civitas.ro
535600 Odorheiu Secuiesc
Str. Solymossy, nr. 29
Tel/Fax: +40-266-218.481
E-mail: office.udv@civitas.ro
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 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
www.sises.ro
www.consultanta-rurala.ro
www.idobank.ro
www.milegyek.ro
www.naturalherbs.ro
www.szekelygyumolcs.ro

