Elõszó
Az elõszó – mint „mûfaj” – kiemelt szerepe, hogy megragadja és megmutassa a kiadvány gondolatiságát, megadva az olvasó számára az alaphangot a továbblapozáshoz.
Ezt a gondolatmenetet követve, egy éves tevékenységi jelentés elõszava a tárgyalt
idõszak trendjeit, kiemelkedõ megvalósításait kell elõrevetítse, ellenkezõ esetben elsüllyed az általánosság ingoványában.
Milyen év volt 2005 a Civitas számára? Milyen trendek határozták meg ezt az idõszakot? Mi rossz, mi jó történt velünk?
A 2002-es éves jelentésünk úgy jellemezte a tárgyalt idõszakot, hogy a stabilizálás és az
innováció éve, 2004-2005 a változás és a fejlõdés idõszaka volt: bõvültek forrásaink,
stábunk fele kicserélõdött, programok jártak le, újjak indultak el. Ezt tükrözi a kezében
tartott beszámoló, számokkal, adatokkal, magyarázatokkal. Váratlan kihívásokkal is
kénytelenek voltunk szembesülni, mint például az Udvarhelyszéket sújtó árvíz.
Meglátásunkban az uniós csatlakozás idõszakának kulcsa a változás menedzsmentjének
képessége. Úgy érezzük, itt van ránk szükség. Önkormányzataink akkor lehetnek nyertesei a csatlakozásnak, ha képesek folyamatosan megújulni, ha a folyamatok alanyaiból
a folyamatok irányítóivá tudnak válni. A Civitas 2005-ös programjai ezt a törekvést
tükrözik, új programkezdeményezéseink ebben a szellemben születnek.
Mi a magunk részérõl továbbra is el kívánjuk látni a katalizátor szerepet a fejlõdési
folyamatokban, növelni kívánjuk saját és partnereink versenyképességét, szeretnénk
továbbra is partner lenni a változásban, társ a fejlõdésben.
Hajdó Csaba
kurátor
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Küldetés

Tevékenységi területek

A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért célkitûzése a helyi és regionális fejlesztési
törekvések elõsegítése.

A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért fõként Romániában, elsõsorban Erdély
területén fejt ki aktív tevékenységet, ám projekteket valósít meg országos, valamint
dél-kelet európai szinten is.

A fejlõdésen azon folyamatokat értjük, amelyekkel egy közösség tagjai saját- és intézményeik képességeinek növelésével mozgósítani és igazgatni tudnak anyagi forrásokat
életszínvonaluk tartós javulása érdekében.

Motiváció
A Civitas Alapítványt a Polgári Társadalomért 1992-ben alapították. Létrehozásának
legfontosabb célkitûzései között szerepelt a helyi önkormányzatok hatékonyságának
növelése, valamint az állampolgárok döntéshozatalban és közösségi problémák megoldásában való szerepvállalásának ösztönzése.

Programok és projektek:
Helyi- és regionális fejlesztés
Polgári részvétel
Lakossági tájékoztatás és tanácsadás
Felnõttképzés
A közigazgatási reformfolyamat támogatása
Szociális partnerség, szociális fejlesztés
A polgári társadalom fejlõdésének támogatása

Felépítés
Az alapítvány két irodát mûködtet Romániában: az észak-nyugati régióban, Kolozsváron, valamint a középrégióban, Székelyudvarhelyen.

projekteket valósítunk meg
országos, valamint
dél-kelet európai szinten

82

83

Helyi fejlesztés
Helyi Fejlesztési Ügynök program

Népszerûsítési és fenntarthatósági eszközként a Kolozsváron, Székelyudvarhelyen és
Temesváron már mûködõ központok mellett 2005-ben újabb három erõforrás központot avattunk Bukarest, Drobeta-Turnu Severin és Botoºani helységekben. A Civitas
Alapítvány három erõforrásközpont (kolozsvári, székelyudvarhelyi és botoºani-i
központok) tevékenységét koordinálja.

Mivel vidéken leggyakrabban a helyi önkormányzat jelenti az egyetlen aktív szereplõt
a helyi fejlesztésben, összhangban a felvállalt célkitûzéssel a Civitas Alapítvány közremûködött a Helyi Fejlesztési Ügynök modell kidolgozásában, amely jelentõs mértékben
hozzájárulhat a vidéki közösségek újraélesztéséhez és hosszú távú fejlõdéséhez. A program a helyi önkormányzatok hatékonyságának növelését célozza meg, saját és új fejlesztési és gazdasági-társadalmi források, illetve eszközök felhasználásával.
A Helyi Fejlesztési Ügynök két úttörõ program eredménye, amelyek célja a Közösségi
Animátor (Civitas Alapítvány kezdeményezése), valamint a Helyi Kezdeményezõ
(Vidékfejlesztési Központ kezdeményezése) bevezetése vidéki és kisvárosi szinten
Beszterce, Kolozs és Temes megyékben.
A Helyi Fejlesztési Ügynök modellje magába foglalja a Közösségi Animátor és Helyi
Kezdeményezõ feladatát is.
A helyi fejlesztési ügynök egy humánerõforrása a közösségnek, akinek alapvetõ feladata képességei, ismeretei és információi segítségével aktívan elõsegíteni a helyi fejlõdést.

megszerveztünk 7 regionális
konferenciát és egy országos
konferenciát Bukarestben
Ugyanakkor a Vidékfejlesztési Konzorcium tagszervezeteinek támogatásával elkészült
egy Policy Paper (javaslat a közpolitikáról), amely alátámasztja a Helyi Fejlesztési Ügynök modell országos elfogadásának szükségességét és belefoglalását a közigazgatási
törvénymódosító tervezetbe.

A program célcsoportját a romániai helyi önkormányzatok és vidéki közösségek képezik.
A Helyi Fejlesztési Ügynök tevékenységének támogatása és a modell népszerûsítése
érdekében elkészült a RoADL kiadvány újabb három száma, párhuzamosan a
www.lda.ro internetes honlap aktualizálásával.

a helyi fejlesztési ügynök
egy humánerõforrása a
közösségnek
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Partnereinkkel együttmûködve megszerveztünk 7 regionális konferenciát: Kolozsvár,
Székelyudvarhely, Déva, Craiova, Botoºani, Dâmboviþa és Reºiþa helységekben és egy országos konferenciát Bukarestben.
Erõfeszítéseink eredményeként a 2005-ös év folyamán 19 helyi fejlesztési ügynök
kiválasztása és képzése zajlott le a kolozsvári és székelyudvarhelyi Erõforrás Központokban. Így a helyi fejlesztési ügynökök száma az elõbb említett központokban 30-ra
emelkedett.

85

Partnereink: Temesvári Gazdasági Fejlesztési Ügynökség – ADETIM; Temesvári
Vidékfejlesztési Központ – CAR; Közpolitikai Központ – CENPO; Kolozsvári BabeºBolyai Egyetem, Politika- és Közigazgatástudományi Kar.
Pénzügyi támogatók: Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI)
Budapest; German Marshall Fund
Program idõtartama: 2004. április –2006. július.

megalakult egy-egy kezdeményezõ csoport és megtörtént azon személyek azonosítása,
akik részt szeretnének venni a képzéseken. Ily módon több mint 300 személy Szentmihály és 168 személy Tordaszentlászló községbõl fejezte ki igényét a közösségi központ
képzésein való részvételre. A központavatáson részt vett Apreotesei Paula, vállalati
stratégia-menedzser is.
A projekt megvalósítási idõtartama 3 év. Azonban a kezdeményezõk az elért eredmények alapján szeretnék kiterjeszteni a modellt más vidéki településekre is, elsõsorban,
de nem kizárólag a Bors–Brassó autópálya mentén.

Projektvezetõk: BALOGH Márton, CSÁKI Rozália, PAVEL Alexandru

Helyi integrált fejlesztés.
Úttörõ program Tordaszentlászlón és Szentmihályon
A projektötlet a Civitas Alapítvány és az Erdélyi Autópálya képviselõinek találkozója
eredményeként 2005 elején született. Célja a megépülendõ Bors–Brassó autópálya
menti települések felkészítése az autópálya építése által kínálkozó lehetõségek kihasználására.
A projekt célcsoportját a Kolozs megyei Tordaszentlászló és Szentmihály települések lakói
képezik.
A két helységben alkalmazott akcióterv a közösségi animátor/helyi fejlesztési ügynök
és közösségi központ/teleház modelleken alapszik.
A projekt eredményei: könnyebb hozzáférés az információkhoz, kulcsfontosságú
képességek fejlesztése a munkaerõpiacon való elhelyezkedés könnyítése érdekében
(számítógép-kezelés, angol nyelvismeret, projekt menedzsment, faluturizmus), az
autópálya építése által kínált lehetõségek kihasználása, a közösség bevonása a helyi fejlesztési prioritások rangsorolásába ás azok megvalósításába. A közösségi központ célcsoportja a község és a hozzátartozó környékbeli falvak lakosai.

sikerült feljavítani,
berendezni és felszerelni
a két közösségi központot
Partnereink: Erdély Autópálya, Net Brinel R.T., Tordaszentlászló Helyi Tanácsa és
Szentmihály Helyi Tanácsa, Közösségi Fejlesztés és Európai Integráció Egyesülete – Tordaszentlászló, Kolozsvári Babeº-Bolyai Egyetem, Politika- és Közigazgatástudományi
Kar.
Pénzügyi támogató: Microsoft Románia, az Unlimited Potential programon keresztül
Projektvezetõ: ALEXANDRU Pavel

A 2005-ös év végéig sikerült feljavítani, berendezni és felszerelni a két közösségi központot, így átadásukra december 22-én sor is kerülhetett. Ugyanakkor a projekt népszerûsítése érdekében találkozókat szerveztünk a két község lakói, a Civitas Alapítvány,
valamint az Erdély Autópálya képviselõi között, amelyek során minden községben
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Hálózati munka

Regionális fejlesztés

Rural Net
A Rural Net a közösségfejlesztésben aktív 23 civil szervezet hálózata. A
vidéki településfejlesztésben aktívan tevékenykedõ civilszervezetek igénye
hozta létre és jelenleg az egyik legdinamikusabb hálózatnak számít a
román civil szervezetek körében.

Politikai tapasztalatok és ismeretek megosztása
egy évvel az Európai Uniós csatlakozás után
– Mit tanulhat Románia a frissen csatlakozott országoktól?

A Civitas Alapítvány aktív tagja a hálózatnak, részt vesz ennek szervezésében és
mûködtetésében, valamint tagja a vezetõtanácsnak.
A 2004-2005-ös megbeszélések, egyeztetések alapján (Széken és Eselniþa-n) a Civitas
Alapítvány 2005-ben elkészítette a hálózat fejlesztési stratégiáját. Ugyanakkor a hálózat
tagjainak együttmûködésével az alapítvány megszerkesztette a Közösségfejlesztési Útmutatót, amely a közösségfejlesztési esettanulmányok, standardok és alapelvek/alapfogalmak gyûjteménye.

a mûhelymunkán
60 különbözõ szervezet
képviselõje vett részt
Politikai tapasztalatok és ismeretek megosztása egy évvel az Európai Uniós csatlakozás után –
Mit tanulhat Románia a frissen csatlakozott országoktól? elnevezésû nemzetközi mûhelymunka megszervezésére az azonos megnevezésû pályázat keretében, 2005. szeptember 26-30-a között került sor a Félix fürdõi Termál szállodában. A projekt következõ
fázisaként helyszíni tanulmányi látogatásokra kerül sor a 2004-ben csatlakozott országok különbözõ szervezeteinél és intézményeinél.

a közösségfejlesztésben
aktív civil szervezetek
hálózata
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A romániai regionális fejlesztés ügynökségek törekvéseinek támogatása érdekében és
felhasználva a 2004-ben csatlakozott országok tapasztalatait a mûhelymunka két
alapvetõ részbõl tevõdött össze: elõadás sorozat (szeptember 26-28.) hazai és külföldi
elõadók részvételével a csatlakozás kihívásairól és tapasztalatairól, valamint helyszíni
látogatások (szeptember 29-30.) a romániai Nyugati és Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökségeknél, ahol a résztvevõk különbözõ, a regionális fejlesztésben aktívan résztvevõ szervezetek képviselõivel és gazdasági szereplõkel találkoztak.
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A mûhelymunkán olyan 60 különbözõ szervezet és intézmény, valamint központi és
helyi önkormányzatok képviselõi vettek részt, amelyek befolyással vannak a különbözõ régiók fejlõdésére Romániában, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában,
Magyarországon, Bulgáriában, Örményországban és Horvátországban. A mûhelymunka elõadásainak anyagát elektronikus adathordozón szétosztották a résztvevõk
között, valamint elérhetõ a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért internetes honlapján is (www.civitas.ro).
A projekt befejezõ részét a 2006. márciusában megszervezett tanulmányi látogatások
sorozata képezi, amelyen részt vesznek a négy pályázati partner képviselõi, megismerve
a cseh, szlovák és magyar regionális fejlesztési ügynökségek, illetve regionális fejlesztésben aktív szereplõk munkamódszereit, ugyanakkor azonosítva a jövõbeli együttmûködési lehetõségeket is.
Partnereink: Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség; Közpolitikai Központ
(CENPO).
Pénzügyi támogatók: Európai Unió – Phare Small Program; Nyílt Társadalomért
Alapítvány – East-East Partnership Beyond Borders Program.
A projekt idõtartama: 2004. november – 2006. március
Projektvezetõ: SUCIU Diana

Polgári részvétel
SEEmotion – Fiatalok részvétele az önkormányzati döntéshozatalban
SEEmotion – Fiatalok részvétele az önkormányzati döntéshozatalban egy újabb fejezetét jelenti
a polgárok aktív részvétele az önkormányzati döntéshozatalban elõsegítõ programunknak és célja a romániai és horvátországi ifjúságpolitika területén példaértékû programok eredményeinek bemutatása, valamint ezek népszerûsítése más településeken
Romániában, Szerbia-Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában. A projekt lebo-
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nyolítása alatt a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért szakértõ csoportja tanácsadást nyújt a helyi ifjúsági akciótervek elkészítésében a következõ országok számára:
Románia, Szerbia-Montenegró, valamint Bosznia- Hercegovina településeinek.

a polgárok aktív részvétele
az önkormányzati
döntéshozatalban
A partnerszervezetek képviselõi és a szakértõ csoport tagjainak részvételével 2005. november végén egy Szerbiában, Novi Sadon megszervezett mûhelymunka során beindult
az ifjúságpolitika terén szükséges tanácsadói munka és helyi akciótervek felvázolása a
következõ településeken: Romániában Nagykároly és Zilah, Szerbia-Montenegroban
Pirot és Indjia, Bosznia-Hercegovinában pedig Tuzla és Zvornic.
Bõvebb információkat találhat a projekt internetes honlapján (www.seemotion.org),
amely az önkormányzásban való polgári részvétellel kapcsolatos információforráson
kívül a szakértõi csoport virtuális irodáját is képezi, biztosítva a pályázattal kapcsolatos naprakész információkat mindhárom országban.
A projekt nemzetközi partnerei: Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért, Románia; Citizens’ Pact for South Eastern Europe – General Secretariat – Szerbia-Montenegró; Helsinki Citizens’ Assembly Tuzla – Bosznia-Hercegovina.
A projekt romániai partnerei: Ifjúsági Helyi Tanács, Zilah; Zilahi Polgármesteri Hivatal; Ifjúsági Helyi Tanács, Nagykároly; Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal.
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Pénzügyi támogató: The Balkan Trust for Democracy – a German Marshall Fund
projektje.

Irodánk egy országos hálózat, az 52 civil szervezet számláló Lakossági Tanácsadó Irodák
Országos Szövetség tagja, amely több mint 60 helységben nyújt azonos szolgáltatásokat.

A projekt idõtartama: 2005. október – 2006. április

A 2005-ös év sikerei közé sorolható, hogy az iroda szolgáltatásai révén a Civitas
Alapítvány akkreditálást kapott, mint szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezet a szociális tanácsadás területén.

Projektvezetõ: SUCIU Diana

Lakossági tájékoztatás
és tanácsadás
Székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda
A Lakossági Tanácsadó Iroda a Civitas Alapítvány és a Polgármesteri Hivatal együttmûködésének eredményeként, az Európai Unió, a Civil Társadalom Fejlesztéséért elnevezésû
Phare programjának finanszírozásával alakult meg 2002. õszén. 2004. õszéig többnyire
újabb Phare támogatások révén sikerült biztosítani az iroda fenntartását, de 2005-ben
a mûködéshez szükséges anyagi hátteret fõként a Civitas Alapítvány biztosította a
LIA–Németország segítségével, ám az iroda mûködtetéséhez részben a Polgármesteri
Hivatal is hozzájárult.

A székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda 2002. szeptemberi megnyitása (elsõként az országban) óta folyamatosan, megszakítás nélkül áll az udvarhelyi és környékbeli lakosság rendelkezésére.
Az ingyenes, bizalmas, pártatlan és független információs és tanácsadói szolgáltatását
ezidáig összesen megközelítõleg 7.000 személy vette igénybe. A 2005-ben regisztrált
több mint 1.300 különbözõ eset 2.200 feletti ügyfélszámot jelent.
A Lakossági Tanácsadó Iroda tizenkét területen nyújt tájékoztatást és tanácsadást:
egészségügy, társadalombiztosítás, szociális segélyek, munkaügy, fogyasztóvédelem, polgári jogok
és kötelezettségek, tulajdonjog, adók és illetékek, oktatás, közjegyzõi eljárások, gyerekjogvédelem,
közszolgáltatások.
A tevékenység a tanácsadó és az ügyfelek közötti õszinte, bizalomteljes kapcsolaton
alapszik.
A Székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda nagyon fontos szerepet tölt be nemcsak
az információs és tanácsadói szolgáltatása, hanem a régióban lebonyolított szociális
projektekben vállalt munkája révén is. Az irodában összegyûlt tapasztalatokkal, a rendelkezésére álló sokrétû információkkal folyamatosan segíti a szociális területen dolgozó szervezeteket, intézményeket, szakmai hátteret biztosítva munkájukhoz.

a tevékenység a tanácsadó
és az ügyfelek közötti
õszinte, bizalomteljes
kapcsolaton alapszik
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Irodavezetõ: MIHÁLY István
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Felnõttképzés

A képzés lejártával 81 személyt választottunk ki, akiket egy három hónapos Intership
program keretében a projektben velünk együttmûködõ cégeknél helyeztük el.

A munkaerõ piacra való visszatérés
és elhelyezkedés ösztönzése
a társadalom sajátos rétegei számára

Párhuzamosan a fentemlített tevékenységekkel az erõforrás központokban egy állandó felügyeleti/tájékoztatási/tanácsadói szolgáltatást nyújtottunk az álláskeresõknek,
támogattuk õket a munkakeresés folyamatában. Ennek köszönhetõen 21 személynek
sikerült elhelyezkednie különbözõ cégek/szervezetek/intézmények keretében.

A projekt célja egy újszerû módszer kifejlesztése, amely a munkanélküliek továbbképzését és elhelyezkedését ösztönzi. A módszer újszerûsége az alternatív tematikákon
alapuló gyakorlati képzés megszervezésében, valamint a munkáltatók egyidejû
bevonásában rejlik a képzésen résztvevõ munkanélküliek munkaerõpiacon való elhelyezkedésének folyamatába.
A munkaadó és munkavállaló együttmûködésén alapuló módszer kialakításával
lényegesen kibõvül az eddig használt, elhelyezkedést ösztönzõ módszerek sora.
Mindezt megelõzi a résztvevõk képességeinek fejlesztése, olyan aktuális, átfogó
képzéscsomag segítségével, mely hozzásegíti õket ahhoz, hogy megfeleljenek a
munkaadók napról-napra változó dinamikájának.
A célcsoporthoz tartoztak az olyan munkanélküli fiatalok, valamint gyermeknevelési
szabadság végén lévõ anyák, akik középfokú képzettséggel rendelkeztek és a következõ
városok polgárai: Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Szentegyháza, illetve Dés,
Szamosújvár, Beszterce és Bethlen, számszerûen 100 személy.

21 személynek sikerült
elhelyezkednie
különbözõ cégek keretében
Pénzügyi támogató: Phare 2002 – Humánerõforrás Fejlesztés program.

81 személyt
választottunk ki, akiket
a projektben velünk
együttmûködõ cégeknél
helyeztük el
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Projekt idõtartama: 2004. december – 2005. november
Projektvezetõk: SZÁVICS Petra, FLEISZ Zoltán
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Hálózati munka

Közalkalmazottak Képzési Központja
A Közalkalmazottak Képzési Központja a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért
és a Kolozsvári Babeº–Bolyai Egyetem közös kezdeményezése, amely folyamatos,
rövidtávú továbbképzési programot kínál a vezetõi és végrehajtói beosztásban lévõ
közalkalmazottaknak. A program keretén belül a központ idõszakosan indít
képzési/továbbképzési modulokat, valamint lehetõséget kínál speciális modulok megszervezésére is, a kedvezményezettek igénye szerint.
A Közalkalmazottak Képzési Központja a helyi önkormányzatok alkalmazottainak
képzési és szakosodási igényét elégíti ki.
Az elsõ két továbbképzési modul a szatmári Közigazgatási Kollégiumban volt megszervezve 2005. december-július között és a következõ kurzusokat tartalmazta: Humánerõforrás menedzsment az önkormányzatokban, közügyi management, projektmenedzsment,
számítógépkezelés.

A közigazgatási reformfolyamat támogatása
Magyarnyelvû tananyagok kidolgozása
közigazgatási kollégiumok számára
A Civitas Alapítvány egyik elsõdleges célja a helyi közigazgatás fejlõdésének elõsegítése
Romániában. A képzés minõsége ebben a szakképesítésben meghatározó a jövõbeni
közalkalmazottak szakmai tevékenységére nézve. Célunk feljavítani ezen a területen
használt forrásanyag állományt a megfelelõ magyar nyelvû tanagyagok elkészítésével
közigazgatási kollégiumok számára.
Következésképpen a projekt megvalósításának eredményeként a szatmári és sepsiszentgyörgyi kollégiumok magyar nyelvû karára iratkozó diákok 4 magyar nyelvû tananyagból tanulhatnak, elõsegítve a vizsgákra, államvizsgára való könnyebb felkészülést.
A következõ tananyagok kidolgozása van folyamatban:

Partnereink: Kolozsvári Babeº–Bolyai Egyetem, Politika- és Közigazgatástudományi
Kar; Nemzeti Közigazgatási Intézmény, Kolozsvári Regionális Közigazgatási Képzési
Központ

Általános állam-és jogelmélet
Közpolitikák
Szervezési elméletek
Közigazgatás alapjai
Partnereink: Kolozsvári Babeº–Bolyai Egyetem, Politika- és Közigazgatástudományi
Kar.
Pénzügyi támogató: Apáczai Alapítvány, Budapest
Projekt idõtartama: 2005. július - 2006. március
Projektvezetõ: SUCIU Diana
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Szociális partnerség, szociális fejlesztés
„Esély a jövõért – Program a hátrányos helyzetû fiatalok
részére“
„SANSZ” nevû programunk folyamatosan fejlõdik
Programjaink egymásba kapcsolódva, egymás folytatásaként fejlõdnek, egyenként egyegy láncszemként hozzájárulva a célként kitûzött polgári társadalom megvalósulásához. A „SANSZ” nevû programunk szerves része és folytatása a Civitas
Alapítvány vezetésével elkészített Székelyudvarhely szociális fejlesztési stratégiájának,
amely önmaga is a városfejlesztési stratégia részét képezi.

Jelen – 2005
A szociális fejlesztési stratégia nyolc fontos területet foglal magába (a legutolsó az árvíz
okozta károk). Ezek közül munkaközösségünk elsõsorban az árva és hátrányos helyzetû
fiatalok problémáját próbálja kezelni. Tájékoztatást, tanácsadást, szakmai képzést,
átmeneti szállást biztosítunk, segítséget nyújtunk az álláskeresésben és a munkahely
megõrzésében, vagyis átlagban mindenben próbálunk segíteni, amire az árváknak a társadalomba való beilleszkedéshez szükségük van.
Figyelmünk kiterjed a 18 éven aluli árvákra is, megpróbáljuk tompítani és megelõzni a
nagybetûs életbe való kilépésükkor felmerülõ problémáikat. Hisszük, hogy a széleskörû
partnerségen keresztül megtaláltuk a módját, hogy hatékonyan segíthessünk ezen fiatalokon és a szociális háló minden olyan hátrányos helyzetû személyre kiterjed, aki minimális társadalmi normáknak meg szeretne felelni.

Kezdet…
A SANSZ program 2003–ban indult, egyidõben a Helyi partnerség a szociális gondozás
hatékonyságának növeléséért – Székelyudvarhely szociális fejlesztési stratégiája projekttel, folytatva és kibõvítve a Civitas Alapítvány által ’97–ben kezdeményezett szociális partnerséget. Ez a partnerség több helyi, szociális téren aktív szereplõ között jött
létre, melynek eredménye egy hatékony, reális adatokon alapuló szociális stratégia
elkészítése és gyakorlatba ültetése Székelyudvarhelyen és környékén.

figyelmünk kiterjed
a 18 éven aluli árvákra
Jövõ…

www.sansz.ro/orphans
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Alapítványunk fontosnak tartja az ilyen (nevezetesen szociális) fejlesztési stratégiák
végrehajtását is. A különbözõ területeknek úgynevezett gazdát, felelõst próbálunk
találni, valamint támogatjuk õket a finanszírozási források felkutatásában a projektek
idõtartamának lejárta után is, ahogyan az árva és hátrányos helyzetû fiatalok esetében
is történt.
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lyért Alapítvány; Székelykeresztúri Polgármesteri Hivatal; Székelyudvarhelyi Lakossági
Tanácsadó Iroda.

segítséget nyújtunk
az álláskeresésben
és a munkahely
megõrzésében
A partnerségi együttmûködésnek és eredményes hálózati munkának köszönhetõen
hatékonyabban kezelhetõek a szociális problémák.
A program tevékenységeinek helyet adó központ a székelyudvarhelyi „Haberstumpf”
villában található, de ugyanolyan fontosságú munkapontoknak tekintjük a keresztúri
Domus Egyesület, a szentegyházi Gellért Alapítvány, a lókodi LIA Alapítvány és a
bikafalvi Wolter Alapítvány által mûködtetett helyszíneket is.
A programban résztvevõ partnerek: Wolter Alapítvány – témagazda; Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal; Civitas Alapítvány; Domus Egyesület; Gellért
Alapítvány; LIA Alapítvány; Szentegyháza Polgármesteri Hivatala; Székelyudvarhe-

Pénzügyi támogatók: Európai Unió – Phare 2001 Program – Beruházások a szociális
szolgáltatások területén; LIA e.V. – Jugenddorf Lókod - Németország; Für Menschen in
Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung
Projektvezetõ: ORBÁN Árpád
A helyi polgári társadalom fejlesztési törekvései közé sorolhatjuk szervezetünk tagjainak részvételét a Székelyudvarhely környékén történt 2005-ös évi árvízkárok elhárításában.
2005. augusztus 23.-án Székelyudvarhelyt és
környékét árvíz sújtotta (négyzetméterenként
több mint 200 l esõ esett).
Alapítványunk, a regionális szociális stratégia
koordinátoraként együttmûködik és támogatja
a humanitárius szervezetek tevékenységét,
amelyek bebizonyították hozzáértésüket ezen
a területen.
A víz visszavonulása után a lakosság azonnal
munkához látott. Segítségükre sietett a megye
lakossága, cégek és intézmények, ám
ugyanakkor más régiók és határontúli
lakosokra is számíthattak.

Bikafalva újjáépítése
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Együttmûködünk a Wolter Alapítvánnyal
Bikafalva újjáépítésben (a 2005 évi árvíz okozta
károk elhárításában), de más szervezetekkel és
önkormányzatokkal is együttmûködtünk egy
hatékony stratégia kidolgozásában, ezen
közösségek problémáinak közép- és hosszú
távú megoldásában. Részletekért kérjük, látogassa meg honlapunkat: www.sansz.ro.
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A polgári társadalom fejlõdésének támogatása

Ezen partnerségekre támaszkodva tovább fejlesztjük:

A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért támogatja a helyi fejlesztési kezdeményezéseket az alapítványunk keretén belül mûködõ Helyi Fejlesztési Iroda elnevezésû
programon keresztül, a Kolozsvári Polgári Helyi Tanácsban és a gazdasági fejlõdési
stratégiában való részvétellel, valamint a Civil Fórum kiadvány támogatásával.

helyi projektjeinket (pl. Lakossági Tanácsadó Iroda és Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal közötti partnerség),

Tevékenységeink alapelvei
Partnerség
Partnerségek létrehozása és fenntartása mindig is egyik alapvetõ célja volt a Civitas
Alapítványnak és tökéletes összhangban van alapelveinkkel, valamint stratégiai céljainkkal. Következtetésképpen szervezetünk több helyi, regionális, országos valamint
nemzetközi hálózat tagja. Ezek a hálózatok szervezõdhetnek ágazaton belül (civil szervezetek között) vagy különbözõ ágazatok között (civil szervezetek és helyi közigazgatás vagy civil szervezetek és gazdasági szféra között). A 2006-os évben célunk
kibõvíteni partner-hálózatainkat és projektjeinknek megfelelõen résztvenni szakterületünkhöz kapcsolódó más aktív hálózatokban is.

regionális projektjeinket (pl. a szociális háló tagjai – LIA Alapítvány, Wolter Alapítvány,
Hargita Megyei Gyerekvédelmi Igazgatóság, helyi polgármesteri hivatalok közötti partnerség),
országos projektjeinket (pl. a Helyi Fejlesztési Ügynök koncepció gyakorlatba ültetése,
mely véleményünk szerint egyik legfontosabb és alapvetõ eleme a helyi fejlesztési
folyamatok elindításának) és
nemzetközi projektjeinket (pl. a polgári részvételt szorgalmazó projektek a Balkánon,
valamint a folyamatos felnõttképzés hálózata, a PannonForrás a Kárpát-medencében).
Mindezen projektek, programok célja az egyén és a helyi/regionális közösségek
hatékony támogatása.

Önkéntesség
A Civitas Alapítvány célja ismerté tenni tevékenységét az összes érdekelt számára. Nyitottak vagyunk önkéntesek fogadására, foglalkoztatására.

Stratégiai prioritások 2006-ra
Stratégiai elveinknek és célkitûzéseinknek megfelelõen, a 2006-os évi stratégiánk új
partnerségek létesítésén, új programok kidolgozásán, valamint az eddigi évek sikeres
programjainak megerõsítésén és fenntartásán alapszik.
2006-ban tovább szeretnénk szélesíteni partnerhálózatainkat, valamint projektjeinknek
megfelelõen résztvenni minél több, a szakterületünkhöz kapcsolódó aktív hálózatban.
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Kiadványok

Vidékfejlesztési Konzorcium – Közpolitikai tanulmány:
Fejlesztési politikák elfogadásának és alkalmazásának
szorgalmazása a helyi önkormányzatokban

Munkakeresési ABC

RoADL
periodikusan megjelenõ vidékfejlesztési kiadvány

A Civitas Alapítvány támogatja a Civil Fórum kiadását

Szociális stratégia – hátrányos helyzetû fiatalok a
székelyudvarhelyi régióban
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Tények és számok

A Civitas Alapítvány szakemberei a 2005-ös évben 105 nap képzést tartottak.

A Civitas Alapítvány tevékenysége három nagy csoportba sorolható:
– tájékoztatás és tanácsadás
– képzés,
– szaktanácsadás

Képzési területek:
– projektmenedzsment
– közösségi fejlesztés
– közintézmények menedzsmentje
– humánerõforrás képzés az önkormányzatokban
– kommunikáció és közönségszolgálat
– számítógépkezelés
– közigazgatás és közpolitika

A lakossági tanácsadás és tájékoztatás területén a fõ tevékenység a székelyudvarhelyi
Lakossági Tanácsadó Irodában zajlott le, ahol 2005-ben 1.332 esetet regisztráltak, ami
azt jelenti, hogy megközelítõleg 2.200 állampolgár szolgáltak ki.
Az esetek megoszlása 2005-ben
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Egészségügy

19

Oktatás

44

Munkaügy

103

polgári jogok és kötelezettségek

162

gyermekjogvédelem

14

Társadalombiztosítás

211

Fogyasztóvédelem

5

Adók és illetékek

68

Tulajdonjog

193

Szociális támogatás

161

Közigazgatás

284

Közjegyzõi eljárások

68

A tanácsadással töltött napok száma 133, elsõsorban a forrásteremtés, stratégiai szervezés és projektírás területeken.
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Pénzügyi jelentés

Támogatók
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazon intézményeknek és szervezeteknek,
amelyek 2005-ben támogatták alapítványunk tevékenységeit. Reméljük, hogy
munkánk hatékonysága és minõsége megfelelt elvárásaiknak.
Jövedelmek
Adományok

41.795

Pályázati pénzek

694.688

Egyéb jövedelmek (kamatok stb.)
Gazdasági tevékenységbõl származó
jövedelmek
Összes jövedelem

26.054
186.089

Citizens’ Pact for South
Eastern Europe –Polgári
Egyezmény Délkelet-Európáért

948.626

Apáczai Alapítvány

Költségek
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LIA e.V. – Németország

Személyi jellegû költségek

145.785

Munkálatok és szolgáltatások
Infrastrukturális és adminisztrációs költségek
Egyéb költségek

475.532

Összes költség

826.014

Nettó eredmény

122.612

Nyílt Társadalomért
Alapítvány

Kolozsvári Polgármesteri
Hivatal

Székelyudvarhelyi
Polgármesteri Hivatal

63.043
141.654

Charles Stewart Mott
Alapítvány

Az Európai Unió Phare
programja

German Marshall Alap

UNESCO

Önkormányzati és Közszolgálati
Reformkezdeményezések
- Budapest

IKOS CONF R.T.
Székelyudvarhely
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A Civitas Alapítvány tagja és stratégiai partnere az alábbi helyi-, országos- és nemzetközi szervezeteknek
Lakossági Tanácsadó Irodák Országos Szövetsége
Bosporus Nemzetközi Hálózat - Bosporus International Network
Polgári Egyezmény Délkelet-Európáért - Citizens’ Pact for South Eastern Europe
Rural Net – Vidékfejlesztési Szervezetek Szövetsége
ROAD – Rural Opportunities and Approaches for Development
CLC – Polgári Helyi Tanács, Kolozsvár
Helyi Szociális Partnerség, Székelyudvarhely
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Partnerek
Temes Megyei Gazdaságfejlesztési Ügynökség (ADETIM)
Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség
Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség
Domus Egyesület - Székelykeresztúr
Délkelet-olaszországi Szociális Szövetkezetek Szövetsége (ELPENDÚ) – Olaszország
Livorno Sviluppo tartomány, Livorno, Olaszország
Kis-Küküllõ Kistérségi Társulás
Montenegrói Paraplégusok Egyesülete – Szerbia-Montenegró
Demokratikus Kezdeményezésekért Egyesület - Macedónia
Pro Demokrácia Egyesület – Kolozsvár
Kereskedelmi Kamara, Jaen - Spanyolország
Vidékfejlesztési Forrásközpont (CAR) - Temesvár
Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (MTA RKK)- Pécs
Ifjúsági Kulturális Információs Központ, Gabrovo - Bulgária
Közpolitikai Központ (CENPO), Kolozsvár - Románia
Békéscsabai Regionális Munkaerõ-fejlesztõ és Képzõ Központ – Magyarország
Közösségfejlesztési Központ, Mitrovica (Community Building) – Koszovó térsége
Beszterce-Naszód, Szatmár, Temes és Hargita megyék helyi tanácsai
Megyei Tanács, Beszterce-Naszód
Megyei Tanács, Kolozs
Fiatalok Helyi Tanácsa – Zilah
Develoconsult Kft. - Székelyudvarhely
Europeans és Eszék (Osijek) Önkormányzata - Horvátország
Kolozsvári Babeº–Bolyai Egyetem, Politika- és Közigazgatástudományi Kar
„Regionális Tudáshálózatért” Alapítvány - Békéscsaba
Gellért Alapítvány - Szentegyháza
LAM Alapítvány – Illyefalva
LIA Alapítvány - Locodeni
Székelyudvarhelyért Alapítvány – Székelyudvarhely
Wolter Alapítvány – Bikafalva
Fur Menschen in Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung
Helsinki Citizens’ Assembly - Tuzla, Bosznia-Hercegovina
Polgári Egyezmény Délkelet-Európáért (Citizens’ Pact for South Eastern Europe)
Fiatalok Parlamentje, Nis - Szerbia-Montenegró
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Pirgos, Szerbia-Montenegró
Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal
Székelykeresztúri Polgármesteri Hivatal
Dobai Polgármesteri Hivatal
Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal
Szentegyházi Polgármesteri Hivatal
Regio Consult Kft. - Kolozsvár
Student Government - Tirana, Albánia
Euro-Atlanti Fiatalok Klubja - Macedónia
UNO - Bosznia-Hercegovina

Alkalmazottak és munkatársak
Kurátorok:
KOLUMBÁN Gábor – Elnök
ANDRÁS Dr. Péter
BARA Gyula
ECKSTEIN KOVÁCS Péter
ENACHE Smaranda
HAJDÓ Csaba
A kolozsvári iroda csapata:
BALOGH Márton – regionális igazgató
PÁSZTOR Enikõ Andrea - irodavezetõ
LÁSZLÓ Edit – könyvelési szakértõ
RADU Sorin – projektvezetõ
PAVEL Alexandru - projektvezetõ
SZÁVICS Petra – projektvezetõ
SUCIU Diana - projektvezetõ
NAGY Judit – adminisztratív asszisztens
VARGYASI Enikõ – adminisztratív asszisztens
A székelyudvarhelyi iroda csapata:
ORBÁN Árpád - regionális igazgató
FLEISZ Zoltán - programigazgató
MÁTÉ Zsófia - irodavezetõ
MIHÁLY István - projektvezetõ
CSÁKI Rozália - projektvezetõ
ÜLKEI Jolán Erika - projektasszisztens
BÁLINT Mária Magdolna - projektasszisztens
MELLES Emõke - projektasszisztens
Szakértõk:
JUNJAN Veronica – tanácsadó, képzõ - Kolozsvári Babeº–Bolyai Egyetem, Politika- és
Közigazgatástudományi Kar
HINÞEA Cãlin – tanácsadó, képzõ - Kolozsvári Babeº–Bolyai Egyetem, Politika- és
Közigazgatástudományi Kar
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HOSU Ioan – tanácsadó, képzõ - Kolozsvári Babeº–Bolyai Egyetem, Politika- és Közigazgatástudományi Kar
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