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Előszó 

A 2007-es év, Románia az Európai Unióhoz való csatlakozásának az éve, 
a Civitas Alapítvány életében pedig a megerősödés és a tervezések évét 
jelentette.
 
Ahogyan a jelen beszámolóból is kitűnik, ebben az évben megerősödtek az 
eddigi tevékenységi területeink és számos projekttel bővültek ki.  Ugyanak-
kor bővültek és megszilárdultak a partnerségi kapcsolataink a különböző 
szervezetekkel. A tevékenységünk során folytattuk a közösségi kezdemé-
nyezések támogatását úgy az önkormányzatok, mint a helyi közösségek 
szervezésében. A projektjeink által a helyi színtű tervezéseket támogattuk 
és azok hozzáférését a nemzetközi fi nanszírozási alapokhoz. E tevékeny-
ség alapján különös hangsúlyt fektettünk a tájékoztatásra, a tanácsadásra, 
a közösség alapú szerveződésekre, valamint a különböző célcsoportok ki-
alakulásának a támogatására.

A 2007-es évben alapítványunk új munkatársakkal is bővült, akik nagyon 
fontos feladatkörrel bővítették a tevékenységünket és közösen új program-
ciklusok beindítását szorgalmaztuk. Reméljük, hogy a Civitas Alapítvány 
a jövőben is reményteljes partnere és hivatásos tanácsadója lehet a helyi 
közösségeknek, ami által a civil társadalom megerősödéséhez és a fejlesz-
tési folyamatok koordinálásához járul hozzá.

Köszönjük mindazoknak, akik a 2007-es évben is támogatták szervezetünk 
működését és ezáltal is őszinte nagyrabecsülésünket fejezzük ki.

 Orbán Árpád      Balogh Márton
 Regionális igazgató       Regionális igazgató 
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Programok és projektek  

A szervezet keretein belül zajló programok és projektek három fő csoport-
ba sorolhatóak, amelyek összhangba vannak a főbb stratégiai alapelvekkel 
és stratégiai tervezés dokumentumaival:

 I. Vidékfejlesztés

 II. Humánerőforrás-fejlesztés

 III. A polgári társadalom fejlődésének támogatása
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Küldetés

A „Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért” célkitűzése a helyi és re-
gionális fejlesztési törekvések elősegítése.  

Fejlődésen azon folyamatot értjük, amely révén egy közösség tagjai és 
intézményei képessé vállnak arra, hogy erőforrásokat mozgósítsanak 
életminőségük tartós javulása érdekében. 

Motiváció

A Civitas Alapítványt 1992-ben alapították. Létrehozásának legfontosabb 
okai között szerepelt a helyi önkormányzatok hatékonyságának növelése, 
valamint az állampolgárok szerepvállalásának ösztönzése a döntéshoza-
talban és a közösségi problémák megoldásában. 

Szerkezeti felépítés

Az alapítvány két irodát működtet Romániában: az Északnyugati régióban 
Kolozsváron, valamint a Közép régióban Székelyudvarhelyen.

Területi lefedés

Az alapítvány főként Erdélyben aktív, de vannak országos és dél-kelet 
európai szintű projektjeink is. 



tési projekteket valósítanak meg, mint például a környezettudatos oktatás, 
közösségi központok kialakítása és működtetése, kulturális és tájékoztató 
tevékenységek szervezése. 
Az évek során a Civitas Alapítvány megbeszéléseket szervezett a legak-
tuálisabb témákról, friss információkat szolgáltatott az európai és hazai 
forrásokról, támogatást biztosított a helyi fejlesztők által kezdeményezett 
és megvalósított projektekhez. 
Ugyanakkor a helyi fejlesztők hatékony támogatásával sikerült megsz-
ervezni egy, a Leader+ Programmal kapcsolatos és 9 térségre kiterjedő 
tájékoztató karavánt is. 

Annak ellenére, hogy a projekt fi nanszírozása 2006 augusztus hónapban 
megszűnt, illetve jelenleg nem áll rendelkezésre központi és megyei tá-
mogatás, a hálózat folyamatosan működik és terjeszkedik.
Ezt a tényt támasztja alá azaz érdeklődés is, amely a helyi tanácsok és hi-
vatalok részéről nyilvánul meg annak érdekében, hogy saját településükön 
vagy térségükben is válasszunk ki, képezzünk és segítsünk egy-egy helyi 
fejlesztési ügynököt annak érdekében, hogy az uniós és kormányzati tá-
mogatások felhasználására életképes helyi fejlesztési stratégiák készüljenek.
Partnerek:  
Vidékfejlesztési Forrásközpont, Temesvár (CAR)
Közpolitikai Központ, Kolozsvár (CENPO)
Politikatudományi, Közigazgatási és Kommunikációs Kar, Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem, Kolozsvár

Támogatók: 
A projektet a Civitas Alapítvány saját erőforrásaiból fi nanszírozta.

Megvalósítás időtartama: 
2007 január – december

Program koordinátorok: 
CSÁKI Rozália, 
INCZE Zsuzsánna,
PAVEL Alexandru 
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I.    V I D É K F E J L E S Z T É S 

Helyi Fejlesztési Ügynök

A Helyi Fejlesztési Ügynök egy olyan személy, amely munkaszerződési 
viszonyban áll valamely helyi közigazgatási intézménnyel, kistérségi 
egyesülettel vagy egy helyi civil szervezet keretében tevékenykedik. Alap-
kötelezettsége, hogy képességei, tudása és a rendelkezésére álló információk 
birtokában aktívan járuljon hozzá a helyi fejlesztésekhez a következők 
révén: részt vesz a helyi fejlesztési stratégia elkészítési folyamatában, pro-
jekteket dolgoz ki és részt vesz a megvalósításukban, partnerségeket épít 
ki és működtet, felel a községről szóló információk megjelenítéséért (pl. a 
község honlapjának frissítése). 
A két Forrásközpont keretében – Kolozsvár és Székelyudvarhely – a 
Civitas Alapítvány 2007-ben is folytatta e fejlesztési modell népszerűsítését 
és a meglévő hálózat fenntartását. Folyamatos szakmai támogatást bizto-
sítottunk a helyi fejlesztőknek rendszeres találkozók, szaktanácsadás és 
levelezőlisták révén, illetve a program honlapján keresztül (www.lda.ro).

A negyedéves találkozók tematikus programját a meghívottak javaslatai 
alapján készítettük el. Ezeken a megbeszéléseken részt vettek a Vidék-
fejlesztési és Halászati Kifi zetési Ügynökség (APDRP), a Belügy- és Ad-
minisztratív Reform Minisztériuma, a Mezőgazdasági Minisztérium, vala-
mint a Megyei Tanácsok képviselői is. 
A helyi fejlesztők térségfejlesztési egyesületeket hoztak létre, amelyekben 
sok esetben ügyvezető igazgatói tisztségbe kerültek. 
Ennek megfelelően csak Kolozs megyében négy egyesület létrehozását kezde-
ményezték, de ugyanakkor koordinálják is ezeket a helyi fejlesztési ügynökök. 
Ugyancsak a helyi fejlesztési ügynökök munkájának köszönhető, hogy 
községi szintű civil szervezetek jöttek létre, melyek olyan közösségfejlesz-



Partner:  
Harvest Hope Pro Homorod

Támogató: 
Project Harvest Hope (SUA)

Megvalósítás időtartama: 
2007 december – 2008 március

Program koordinátor: 
CSÁKI Rozália

Környezetmenedzsment Udvarhelyszék árvíz sújtotta térségében

A 2005-ös árvíz Udvarhelyszék számos településén okozott környezeti 
és közösségi károkat. A tragédia után, melynek elsősorban környezeti 
okai voltak, a helyi infrastruktúra újjáépítése elindult, de szükség volt a 
közösségek jövőjének hosszú távú megalapozására. E projektünk kereté-
ben arra törekedtünk, hogy a helyi közösség részvételével készítsük el az 
árvíz sújtotta települések környezetvédelmi tervét és ezt iktassuk be a he-
lyi fejlesztési tervekbe. Ezáltal azt kívántuk szorgalmazni, hogy a közössé-
gek vegyenek részt a környezetvédelmi problémákat érintő döntésekben.
A következő udvarhelyszéki községekkel dolgoztunk együtt: Farkasla-
ka, Siménfalva, Korond, Nagygalambfalva, Oroszhegy, Boldogfalva 
és Bögöz. Minden települést egy-egy munkacsoport képviselt, amely-
nek egyházi, civil, valamint önkormányzati képviselők voltak a tagjai.
A közösségek tagjai tematikus szeminárium-sorozat keretében ismerked-
hettek meg a környezetvédelmi előírásokkal, környezetmenedzsmenti rend-
szerekkel, sikeres környezetvédelmi projektekkel, továbbá a helyi fejlesz-
tési stratégia tervezési és kivitelezési mozzanataival. Célunk az volt, hogy 
minél jobban bevonjuk a munkába a közösségeket, megismertessük velük 
a stratégiai tervezés fontosságát és az összefogási lehetőségeket. További 
cél volt, hogy az illető közösségekből olyan személyeket képezzünk ki, 
akik képesek lesznek segíteni a közösségek fejlesztési kezdeményezéseit.
Az ismeretek minél szélesebb körű terjesztése érdekében 3 kétnyelvű kiad-
ványt szerkesztettünk a következő témákban: A fenntartható fejlődés alkal-
mazása helyi szinten, Helyi közösségi részvétel a fenntartható fejlődés érdekében és 
Környezetmenedzsmenti rendszerek. Ezek a kiadványok hasznos útmutatók 
voltak a stratégiakészítés során a munkacsoportok számára. 
A településeken közösségi faültetésekre került sor, melyekbe a helyi if-
júság is aktívan bekapcsolódott.
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Partnerségben az unitárius vidéki közösségek fejlődéséért
(A Civitas Alapítvány támogatási programja)

Közösségi projektek támogatását célzó pályázati programot indított a 
Project Harvest Hope (USA) és a Civitas Alapítvány (Székelyudvarhely). E 
program révén folytatjuk az unitárius egyházközségekben 2005-ben elindí-
tott Helyi Fejlesztési Ügynök projektet és a közösségfejlesztői munkát. 
A pályázaton olyan unitárius egyházközségek vagy bejegyzett helyi 
szervezetek vehettek részt, akik már az előző projekt keretében elindítot-
ták a helyi fejlesztési munkát.
A 2007 októberében meghirdetett programnak köszönhetően öt nyertes pá-
lyázat valósul meg. Az alábbi unitárius egyházközségek és projektelkép-
zelések kaptak támogatást:

1.  „H: KARÁCSONYFALVA” Közbirtokosság
Pályázati cél: Kulturális és közösségi tevékenységre alkalmas épület-
együttes, KÖZÖSSÉGI HÁZ létrehozása. 

2. Homoródszentpéteri Unitárius Egyházközség
Pályázati cél: Hatékonyabb orvosi ellátás biztosítása öregek és 
betegek számára (a régi felekezeti iskola épületének átalakítása or-
vosi rendelővé).

3. Kénosi Unitárius Egyházközség
Pályázati cél: Sportpálya létesítése Kénos faluközösségének.

4. Oklándi Unitárius Egyházközség
Pályázati cél: Az oklándi falumúzeum és tájház bővítése.

5. Firtosváraljai Unitárius Egyházközség
Pályázati cél: A fi rtosi falugondnoki szolgálat legyen mindig elérhető 
és kézzelfogható segítség a Firtos alatti három kis lélekszámú fa-
luközösség számára (Énlaka, Firtosváralja, Székelypálfalva).



Partner:  
AGORA Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport

Támogató: 
Európai Unió – Phare 2004 – Civil Társadalom Fejlesztése Program

Megvalósítás időtartama: 
2006 október – 2007 szeptember

Program koordinátor: 
CSÁKI Rozália

Építsd a jövődet!

A projekt célja közösségi központok, avagy teleházak létrehozása és 
működtetése olyan közösségekben, ahol a közösségfejlesztési munkála-
tok már elkezdődtek. Ennek értelmében olyan együttműködéseket és fe-
jlesztéseket segítünk elő, amely által a helyi erőforrások a leghatékonyabb 
formában hasznosulnak. Ezáltal megnövekedik a közösségi részvétel úgy 
a fejlesztésben, mint a döntéshozatalban és az adminisztratív munkálatok 
hatékonyabbá és célirányosabbá válnak. 

E projekt azon úttörő projektnek a folytatása, amelyet a Civitas Alapít-
vány két vidéki közösségben, Fehér és Kolozs megyékben már alkalma-
zott. A „Helyi integrált fejlesztés. Úttörő program Tordaszentlászlón és 
Felsőszentmihályon” és a „Helyi fejlesztés Remetén” programokról van 
szó, amelyekben a helyi fejlesztések beindítását és a jobban megfi zetett 
munkahelyek elérését tettük lehetővé. Mindezek a teleházak létesítése és a 
Helyi Fejlesztési Ügynök modell alkalmazása révén valósult meg.
A hét közösség - Tordaszentlászló, Felsőszentmihály, Jára, Szentpál 
(Kolozs megye), Remete (Fehér megye), Tóti és Vámosláz (Bihar megye) - 
az alábbi támogatásokban részesült: szoftver-licenszek, képzési csomagok 
(számítógép-kezelés, angol nyelvismeret, projekt menedzsment) és más 
olyan képzések biztosítása, amelyek a közösségek által lettek igényelve 
(mint pl. faluturizmus); kerekasztal-beszélgetések szervezése az európai 
támogatási alapokról, közösségfejlesztésről, a média szerepéről, valamint 
köz- és magánpartnerségről;  társfi nanszírozások közösségi megmozdulá-
sok alkalmával (pl. falunapok szervezése), faluszépítésre valamint a tele-
ház működtetésére (pl. papír, festék, CD vásárlás); Helyi Akciócsoportok 
kialakulásának a támogatása és problémamegoldás helyi szinten; helyi 
fejlesztési célok beazonosítása, helyi fejlesztési stratégia kidolgozása,
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A helyi munkacsoportok aktív tagjai egy 5 napos tanulmányúton vettek 
részt, mely keretében Észak-Magyarországon sikeresen alkalmazott 
környezetvédelmi stratégiákkal, a fenntartható fejlődést szolgáló projek-
tekkel ismerkedtek meg. A pozitív példák serkentő hatással voltak a helyi 
fejlesztési tervek elkészítésére.
A helyi környezetvédelmi stratégiák elkészítése érdekében közösségi 
megbeszélések szerveződtek, kérdőíves felmérést végeztünk, személyes 
beszélgetésekre került sor, folyamatosan egyeztettünk a munkacsopo-
rtokkal. Ugyanakkor nagyon jól együttműködtünk a Hargita megyei 
Környezetvédelmi Igazgatósággal, mely aktívan bekapcsolódott úgy a he-
lyi szintű tájékoztatásokba, mint a fejlesztési stratégiák elkészítésébe.
2007 szeptemberére Nyikómalomfalva, Ülke, Siménfalva és Nagygalamb-
falva környezetvédelmi fejlesztési terve készült el. Ezeket a fejlesztési ter-
veket széleskörű lakossági fórumon ismertettük a közösségekkel, szorgal-
mazva a közösség aktív részvételét a kivitelezésükben.
A közösségekkel, főként a munkacsoportokkal ma is kapcsolatban vagyunk 
és információkkal, tanácsadással segítjük a helyi fejlesztési munkákat.



az információáramlat megkönnyítése
helyi fejlesztések elindítása a sikeres Helyi Fejlesztési Ügy-
nök modell alapján, amely a fenntartható fejlődést segíti 
elő
fénymásolók és faxok vásárlása, honlapok tervezése és in-
ternet elérhetőség
számítógép-kezelési tanfolyamok, angoltanfolyam, pro-
jektmenedzsment, vidéki turizmusképzés, stb.
képességfejlesztés fi ataloknak a munkapiacba való beillesz-
kedés céljából 
a közösség ismertségének a növelése
a helyi döntéshozatal átláthatóságának a kialakítása, 
növelése 
további együttműködési lehetőségek olyan partnerekkel, 
mint a Microsoft, Bechtel vagy a Civitas Alapítvány a Pol-
gári Társadalomért

•
•

•

•

•

•
•

•

A program utáni mérhető eredmények:

Partnerek:  
Erdély Autópálya R.T.
A támogatott közösségek önkormányzatai 

Támogató: 
Microsoft Románia

Megvalósítás időtartama: 
2007 január – december 

Program koordinátor: 
PAVEL Alexandru

Partnerek:  
21 civil szervezet a RuralNet hálózatból

Támogató: 
German Marshall Fund

Megvalósítás időtartama: 
2005 augusztus – 2007 július

Program koordinátorok: 
INCZE Zsuzsánna, 
BALOGH Márton
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közösségi honlap létesítése, avagy aktualizálása; helyi civilszervezetek 
létrehozásának támogatása és nem utolső sorban Helyi Fejlesztési Ügynök 
kiválasztása és képzése, valamint a munkájában való támogatása. RuralNet

A RuralNet-et 22, közösség- és településfejlesztésben 
aktív civil szervezet hozta létre. Habár a RuralNet-nek 
nincsen jogi személyisége, jelenleg az egyik legdinami-
kusabb hálózatnak számít a romániai civil szervezetek 
körében.
A German Marshall Fund a RuralNet Development 
elképzelésünket támogatásban részesítette, így ebben a

2006. februárjában befejezett projekt keretében a Civitas Alapítvány a 
hálózat fejlesztési stratégiáját készítette el, emellett a tagok segítségével meg-
szerkesztette a Közösségfejlesztési Útmutatót, amely közösségfejlesztési 
esettanulmányok, standardok és alapelvek/alapfogalmak gyűjteménye. 
2006. májusában elkészült egy új projekt terve, amelynek célja a hálózat 
részvételének elősegítése a romániai helyi közösség- és vidékfejlesztési 
politikák kialakításában, valamint ezek monitorizálásában. Célunk, hogy 
a hálózat ezen terület fontos szereplőjévé, illetve a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium partnerévé váljon a vidékfejlesztési politikák 
kialakításában. 
A German Marshall Fund az új projektre benyújtott pályázatot is kedvezően 
bírálta el, ennek keretében a Civitas Alapítvány szerepe az Országos 
Fejlesztési Terv életbe ültetésének monitorizálása, a hálózat tevékenysé-
gének népszerűsítése, valamint az új tagok felvétele a civil szervezetekkel, 
egyetemekkel és önkormányzatokkal való kapcsolatai révén.



A bemutatott magyarországi és európai példák felkeltették a résztvevők 
érdeklődését és részesei lehettünk építő jellegű vitáknak is. Romániában a 
Leader program 2009-ben indul és ahhoz, hogy részt tudjunk venni a pro-
gramban, időben fel kell készülnünk. A partnerség és az együttműködés a 
program alapvető elvárásai között szerepel, ezért meg kell erősítenünk a 
helyi szinten meglévő partnerségeket és egyben újakat kell létrehoznunk 
annak érdekében, hogy a program meghirdetésének pillanatában a térsé-
gek sikeresen tudjanak pályázni. 
Ebben a folyamatban a Civitas Alapítány a jövőben is segítséget kíván 
nyújtani. Segíteni szeretnénk az akciócsoportok megalakulását, azok szak-
mai kialakítását és felkészítését, támogatni a helyi fenntartható stratégiák 
elkészítését és nem utolsó sorban a hazai és nemzetközi együttműködések 
és partnerségek kialakítását.

Partnerek:  
Magyarországi LEADER Központ 
DADR Kolozsvár, DADR Szatmár, DADR Maros, DADR Máramaros, 
DADR Hargita, APDRP Kolozsvár 
Közpolitikai Központ, Kolozsvár - (CENPO)

Támogató: 
A projektet a Civitas Alapítvány saját erőforrásaiból fi nanszírozta.

Megvalósítás időtartama: 
2007 november – december

Program koordinátorok: 
CSÁKI Rozália, 
INCZE Zsuzsánna
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Leader+ Program Európában és Magyarországon
– szakmai elvárások és gyakorlati tapasztalatok

A fent megnevezett program két romániai fejlesztési régióban valósult 
meg, ezek pedig a Központi, valamint az Észak-nyugati Régiók. 2007. de-
cember 2 és 8 között kilenc találkozó megszervezésére került sor Túrte-
rebes, Nagyiklód, Tordaszentlászló, Kajántó, Gyergyóremete, Csíksomlyó, 
Nyárádszereda, Parajd és Illyefalva településeken, amely így 5 megyére 
terjedt ki (Szatmár, Kolozs, Maros, Hargita, Kovászna).

Célunk az volt, hogy a tájékoztató karaván keretében bemutassuk a 
LEADER programot, és megismertessük azokat a lépéseket, amelyeket 
meg kell tenni, hogy Erdélyben is hatékonyan elinduljon a program, továb-
bá, hogy a magyarországi példák révén bemutassuk a program nyújtotta 
fejlesztési lehetőségeket a vidéki közösségek fejlesztése érdekében.

A megbeszéléseken részt vettek a helyi önkormányzatok képviselői, a 
térségben tevékenykedő civil szervezetek és vállalkozók, valamint helyi 
érdeklődő magánszemélyek. Összesen több mint 200 résztvevőnek nyílt 
lehetősége megismerni a programot és így potenciális haszonélvezőivé 
válni azoknak a lehetőségeknek, amelyeket a Leader program kínál. 
A karaván helyszínein képviselve voltak mindazon régiós és megyei intéz-
mények is, amelyek vidékfejlesztéssel foglalkoznak. 
A megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság (DADR) és a 
Vidékfejlesztési és Halászati kifi zetési Ügynökség (APDRP) munkatársai 
által megtartott előadások révén a résztvevőknek lehetősége nyílt megis-
merkedni a Román Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium – a 
Leader tengely gyakorlati megvalósításával kapcsolatos – stratégiájával, 
illetve az egyéb vidékfejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos elképzelé-
seivel. 



Több észak-nyugat régióbeli bányász-település stratégiai 
tervének elkészítési segítése, 
Technikai segítségnyújtás és támogatás a helyi közösségek 
vezetőinek projektek elkészítéséhez, valamint a Bányavi-
dékek Országos Fejlesztési Ügynökségével való kapcsolat-
tartásban,
Különböző képzések megszervezése és lebonyolítása Fehér, 
Beszterce-Naszód, Dâmboviţa, Prahova, Suceava, Kolozs 
és Szilágy megyei önkormányzatok, és helyi fejlesztésben 
érdekelt civil szervezetek képviselői részére.

•

•

•

Partnerek:  
WOLVERHAMPTON Egyetem – Nemzetközi Fejlesztési Központ, Anglia
Vidékfejlesztési Központ, Temesvár (CAR)
EOS Alapítvány

Támogató: 
Világbank

Megvalósítás időtartama: 
2006. március – 2009. március 

Program koordinátor: 
BALOGH Márton 85

Bányák bezárása - társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi megújítás

A projekt hozzájárul a román kormány 2004-2010 közötti időszakra el-
fogadott Bányaipari stratégiájának életbeültetéséhez. A projekt célja, hogy 
növelje a Kormány, illetve a Gazdasági- és Pénzügyminisztérium kapaci-
tását a bányaipari szektor szerkezeti átalakításához, a nem gazdaságos egy-
ségek bezárása révén és a környezetvédelem hosszú távon való fi gyelem-
bevételével, valamint a Bányavidékek Országos Fejlesztési Ügynöksége, 
a helyi közösségek és más társadalmi-gazdasági újjáépítéssel foglakozó 
intézmények támogatásával.
Ebben a programban a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért 
tanácsadóként több tevékenységben vállalt szerepet:

II.    H U M Á N E R Ő F O R R Á S -     
F E J L E S Z T É S  

Programirányítás hatékonyságának növelése, 
a Programigazgató munkaköri leírásának kidolgozása

A kezdeményezés célja azonosítani és népszerűsíteni a program-
igazgatói munkakör kompetenciáit, amely szükséges a szakterületen 
zajló képzés minőségének biztosítása, valamint a humánerőforrás poli-
tikák harmonizálása érdekében egy egységes törvényes keret révén.
A munkaerőpiacon a szakmák, amelyek különböző programok le-
bonyolításának menedzsmentjét igénylik, jelen vannak úgy a magán-
szektorban, mint a civil, illetve közintézményi szférában. Igaz, 
hogy a programigazgatói munkakör szerepel a Romániai Szakmák 
Névjegyzékében, de a az illető munkakörben való alkalmazást nem 
előzhette meg egy egységes, szabványosított, minőségi képzés, 
mivel a munkakör kompetenciáit eddig még nem határozták meg 
egyértelműen. A Civitas Alapítvány projektje pontosan a szakmák orszá-
gos szabványosításának területén jelentkező valós igényekre válaszol.
A projekt legfontosabb végterméke a programigazgatói munkakör leírása 
és a Romániai Szakmák Névjegyzékébe való felvétele. A munkaköri leírás-
ba 12 kompetencia-csomagot foglaltunk bele és ezen egységek képezik a 
programigazgatói képzés törvényes kereteit, ennek függvényében pedig 
az alkalmazók meghatározhatják az illető munkakör kompetencia-szük-
ségleteit és munkaköri leírását. Az eredmények legfontosabb haszonélvezői 
a szakképzéseket szervező intézmények, mivel szilárd alapot biztosít az 
oktatási programok és ajánlatok kialakításához.



Partner:  
Babeş – Bolyai Tudományegyetem, Politikai-, Közigazgatástudományi és 
Kommunikációs Kar, Kolozsvár

Támogató: 
Európai Unió a Phare 2004 – Az Emberi Erőforrások Fejlesztése program 
révén 

Megvalósítás időtartama: 
2007. január – 2008. január

Program koordinátor: 
PÁSZTOR Enikő Andrea

Támogató: 
Apáczai Közalapítvány, Magyarország

Megvalósítás időtartama: 
2006. október – 2007. október

Program koordinátor: 
ORBÁN Árpád

Hogyan használjuk fel az Európai Uniós Strukturális Alapokat a helyi 
fejlesztésekre – magyarországi példák

A Civitas Alapítvány és az Élethosszig Tartó Tanulás Egyesülete közös 
szervezésében 2007. június 26-án került megrendezésre egy tapaszta-
latcsere szeminárium, amelynek címe: „Hogyan használjuk fel az Euró-
pai Uniós Strukturális Alapokat a helyi fejlesztésekre – magyar tapasz-
talatok”. A szeminárium céljai között szerepelt a Európai Szociális
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A munkaköri leírás kidolgozása előtt a programigazgatói szakterületen al-
kalmazandó feladatkörök, képzettségek nem voltak egyértelműen megha-
tározva, nem voltak egységesek. A megoldás alkalmazható úgy az Észak-
Nyugati Régióban, mint az ország egész területén.
Jelen projekt a Civitas Alapítvány felnőttképzési-kínálatának bővítését is 
szolgálta, hisz az alapítvány eddigi képzési programjai a helyi közigazga-
tás humánerőforrásának fejlesztését (köztisztviselők, választott képviselők, 
helyi fejlesztési ügynökök), illetve oktatási intézmények munkatársainak 
(tanulmányi intézmények vezetői, iskolaigazgatók, stb.) folyamatos képzé-
sét célozták meg.

Magabiztosabban a jövőnkért!
– pályázati tanácsadó DVD erdélyieknek

Munkánk során (képzések, tanácsadások, vidékfejlesztési programok, 
stb.) számtalanszor szembesültünk az erdélyi, „magyar érdekeltségű” 
önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók EU-s forrásokkal kap-
csolatos ismeret- és információhiányával. 
Jelen projekt célja egy magyar nyelvű DVD összeállítása volt, amely ha-
tékony segédeszköz a romániai magyar közösségünk fontos szereplőinek 
az uniós források megszerzéséért folytatott tevékenységükben. 
A kiadvány segítségével a felhasználók elméleti ismeretek birtokában, 
célirányosan és hatékonyan tudnak EU-s pályázatok írására felkészülni, 
pályázatokat megírni és projekteket lebonyolítani.
A kiadvány tematikája és felépítése fi gyelembe veszi mindazon tapasztala-
tokat, amelyeket alapítványunk szakemberei sokéves, a területen kifejtett 
munkájuk alatt szereztek, ezáltal biztosítva a kiadvány kezelhetőségét, 
közérthetőségét, hatékonyságát és sikerességét. Fontos szerepet kaptak az

esettanulmányok, a legjobb gyakorlatok, a sikeres projektek és pályázók 
bemutatása, mert bebizonyosodott, hogy a sikeres példák megismerése 
ösztönzően hat azokra, akik ettől a területtől eddig óvakodtak. Ugyanakkor 
érintjük a fontosabb EU-s pályázati programokat, forrásokat és betekintünk 
a pályázatírás, valamint a projektmenedzsment fortélyaiba is.
2006. októberében kezdődött el a munka, a feladatok leosztása, a felhaszná-
landó szakanyagok, illetve az esettanulmányok és a bemutatandó sikeres 
projektek összegyűjtése, rendszerzése, feldolgozása. 
A DVD 2007. szeptemberében adtuk ki 2.000 példányban, az önkormány-
zatokhoz 1.000, a civil szervezetekhez és vállalkozókhoz pedig 500-500 
DVD-t juttatunk el. 



Alapból fi nanszírozott pályázatok elkészítésével és megvalósításával 
kapcsolatos tapasztalatok átadása az Erdélyben működő civil szervezetek 
számára, de egyben lehetőséget is teremtett partnerségek kialakítására.
A lektorok segítségével a résztvevők pontos képet alkothattak a pályázatok 
elkészítésével kapcsolatos tevékenységekről, illetve a projektek megvalósí-
tásához kapcsolódó teendőkről. A találkozó sikerét a megjelentek is nagy-
mértékben biztosították, akik új ötletekkel kívántak hazatérni és érdekeltek 
voltak új partnerségi kapcsolatok kialakításában is. 

A megbeszélés folyamán kihangsúlyozódott, hogy egyes civil szervezetek 
esetében nem áll rendelkezésre releváns stratégia a kitűzött célok eléré-
séhez. Első lépésként a civil szervezeteknek pontosan meg kell ha-
tározni a legfontosabb célokat, illetve azok megvalósításához szükséges 
erőforrásokat. A civil szervezetek közötti partnerségi kapcsolatok révén 
nemcsak az erőforrások hatékony felosztását tudjuk megvalósítani, hanem 
a tevékenységek közötti szinergia révén maximalizálni lehet a gyakorlati 
megvalósítás során elért eredményeket. 
A szeminárium befejező részében a résztvevők megoszthatták meglátásaikat 
és projektötleteiket, illetve lehetőség nyílott lehetséges együttműködések 
kialakítására. 
A szemináriumon 18 erdélyi civil szervezet munkatársai vettek részt.

Partner:  
Élethosszig Tartó Tanulás Egyesülete, Magyarország

Támogató: 
Nemzeti Civil Alap - Magyarország 

Megvalósítás időtartama: 
2007. május - június 

Program koordinátor: 
PÁSZTOR Enikő Andrea
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III.    P O L G Á R I      T Á R S A D A L O M   
F E J L E S Z T É S E 

A székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda a polgárok szolgála-
tában

A székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda a 2002-
ben történt megnyitása óta folyamatosan a város és a 
környékbeli lakosság szolgálatában áll.
Az Iroda információs és tanácsadói szolgálta

tást nyújt a lakosoknak, akik ismerve jogaikat és kötelezettsé-
geiket könnyebben megérthetik és megoldhatják mindennapi 
problémáikat. A tanácsadás bizalmas, ingyenes, pártatlan és füg-
getlen, ezáltal biztosítva a hozzáférhetőséget mindenki számára. 
Kezdetben az iroda – egy országos közvélemény-kutatás eredményeként 
meghatározott - 12 témakörökben nyújtott tájékoztatást és tanácsadást: A 
későbbiekben az egészségügy, szociális segélyek, társadalombiztosítás, 
munkaügy, fogyasztóvédelem, polgári jogok és kötelezettségek, tulajdon-
jog, adók és illetékek, oktatás, közjegyzői eljárások, gyermekjogvédelem 
és közszolgáltatások témakörök mellet a konkrét igények alapján újabbak 
jelentek meg: európai információk, civil szféra, vállalkozás, cégek szolgál-
tatásai, férfi -női egyenjogúság, stb. 
A tevékenység a tanácsadó és az ügyfelek közötti őszinte, bizalomteljes 
kapcsolatra épül.
A tanácsadást szakképzett szakemberek végzik, folyamatosan aktualizált 
adatbázissal és naprakész törvénytár segítségével. A pontos és naprakész 
információk biztosítása érdekében az iroda partnerkapcsolatokat alakí-
tott ki és folyamatosan együttműködik országos, regionális és helyi 
szervezetekkel, intézményekkel.
Megnyitása és a 2007 év vége közötti időszakban 7.560 különböző estet 
regisztráltak, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy megközelítőleg 12.000 
személy vette igénybe az iroda szolgáltatásait. 2007-ben 1.938 esetet je-
gyeztek, ami megközelítőleg 3.100 kiszolgált ügyfelet jelent.
A szolgáltatások legfontosabb fokmérője az ügyfelek elégedettsége. A 
növekvő ügyfélforgalom, a visszatérő személyek bizonyítják a munka 
hasznosságát, ugyanakkor örvendetes, hogy sokan már a fontos döntések 
meghozatala előtt megkeresik az irodát, megelőzve azt, hogy információk 
hiányában rossz döntéseket hozzanak.
2007-ben is folytattuk a 2006-ban megkezdett tevékenységet, melynek kere-
tében partnerségben az Udvarhelyi Híradóval egy hasznos információkat   
tartalmazó rovatot szerkesztenek az iroda munkatársai. Ezúton minden hé-
ten 10.000 olvasóhoz juttatnak el közérdekű információkat. Amellett, hogy



a módszer nagyon hatékony és hasznos információszórásnak bizonyult, ez 
hozzájárult az iroda népszerűsítéséhez is. 
A Lakossági Tanácsadó Iroda az információs és tanácsadó szolgáltatás 
mellett fontos szerepet tölt be a régióban lebonyolított szociális projektek-
ben vállalt munkája révén is. Az irodában összegyűlt tapasztalatokkal, a 
rendelkezésére álló sokrétű információkkal folyamatosan segíti a szociális 
területen dolgozó szervezeteket, projekteket, szakmai hátteret biztosítva 
munkájukhoz.
A Lakossági Tanácsadó Iroda a Civitas Alapítvány és a Polgármesteri Hi-
vatal együttműködésének eredményeként, az Európai Unió által támoga-
tott PHARE program fi nanszírozásával alakult meg. Az elmúlt években 
az iroda működését főként a Civitas Alapítvány biztosította, amelyhez 
hozzájárult a másik alapító, a polgármesteri hivatal is. 
Az iroda tevékenységének eredményeként 2005 végén szociális szolgál-
tatásokat nyújtó szervezetként akkreditálták az alapítványt, ami lehetővé 
tette, hogy 2006-ban és 2007-ben szolgáltatói szerződést köthessen a pol-
gármesteri hivatallal. 
2007 utolsó hónapjától egy újabb, 10 hónapos, az iroda szolgáltatásainak 
fejlesztését és megerősítését célzó Phare projekt is hozzájárul az iroda 
fenntartásához.
Irodánk tagja, annak az országos hálózatnak, amely több mint 60 helység-
ben nyújt azonos szolgáltatásokat. A Lakossági Tanácsadó Irodák Orszá-
gos Szövetségének tagja 49 civil szervezet, amely irodákat alapított és 
működtet országszerte.

Támogató: 
Civitas Alapítvány – saját forrásokból,
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, 
Európai Unió a Phare 2005 Program révén 

Megvalósítás időtartama: 
2002-től folyamatos

Program koordinátor: 
MIHÁLY István 

Global Libraries Romania

A “Global Libraries Romania” úttörő program 2007-ben indult el Románia 
öt megyéjében: Iaşi, Ilfov, Hunyad, Szilágy és Tulcea megyékben. A pro-
jekt lebonyolításában részt vettek ezen megyék megyei könyvtárai, vala-
mint helyi civil szervezetek.
A projekt célja, hogy a helyi könyvtárak, számítógépek és internet segítsé-
gével, modern információs központokká alakuljanak át a lakósok számára. 
Abból a meggyőződésből indultunk ki, hogy a XXI-dik század az internet 
és az információ százada és fontos, hogy a közösségek tagjai minél ha-
tékonyabban tudják használni ezeket a gyors információs eszközöket. 

Tapasztalatunk szerint a könyvtárak azok a helyek, amelyek leginkább al-
kalmasak információgyűjtésre. 
Ebben kulcsfontosságú szerepük van a könyvtárosoknak, hiszen az ők fela-
datuk, hogy segítsék és eligazítsák a felhasználókat a gyors információk-
eresésben, amely által ismereteiket és tudásukat gyarapíthatják.
E program keretén belül a Civitas Alapítvány a Szilágy-megyei könyvtár-
ral működött együtt és a következő tevékenységek valósultak meg:

•

•

•
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A Szilágy-megyei könyvtár együttműködésével egy kez-
deti felmérés alapján öt közösség kiválasztására került sor, 
ahol elemzéseket végeztünk
Találkozások szervezése a közösségek képviselőivel, 
önkormányzati képviseletekkel, kisebbségi csoportokkal, 
amelyen a projekt bemutatásáról és annak fontosságáról 
esett szó a közösségek fejlődése érdekében
A megyei könyvtár bevonásával az első fázisban kiválasz-
tásra kerülő öt központból háromban létesítettünk modern 
felszerelt központot



Technikai és tudásbeli támogatást nyújtottunk úgy a 
megyei könyvtárnak, mint a helyi úttörő központoknak a 
javaslatok kidolgozásában, amelyek alapján a felszerelést 
megpályázták.

•

E tevékenységek során Szilágy megyében a következő úttörő központ 
került kiválasztásra: Zilahon az Olvasóterem felnőtteknek és a Nyugdíja-
sok klubja, Szilágycsehen a Városi könyvtár és Nagyderzsidán a Községi 
könyvtár.
A támogatási kérések alapján a kiválasztott könyvtáraknak számítógé-
peket, nyomtatókat, webkamerákat és nem utolsó sorban internetszol-
gáltatást nyújtottunk. Ezen modern technika bevezetése által a fent meg-
nevezett közösségeknek lehetőségük van a gyors információszerzésre.

Partner:  
Szilágy-megyei Könyvtár

Támogató: 
International Research and Exchanges Board (IREX)

Megvalósítás időtartama: 
2007. november – december 

Program koordinátor: 
PAVEL Alexandru

Hátrányos helyzetű fi atalok segítése partnerségen keresztül
Szociális partnerség

A szociális hálózatépítés (a „SANSZ”) folyamatosan fejlődik.
Folyamatosan fejlesztjük az alapítványunk által 1997-ben kezdeményezett 
szociális partnerséget, amely keretében legelőször a Budvár Szociális Köz-
pontot hoztuk létre (ez főleg a város roma közösségének problémáira aján-
lott megoldásokat). 
A partnerség több helyi, szociális téren aktív szereplő között jött létre, ered-
ménye pedig egy hatékony és valós adatokon alapuló szociális stratégia 
elkészítése és gyakorlatba ültetése Székelyudvarhelyen és környékén.
A “Helyi partnerség a szociális gondozás hatékonyságának növeléséért – Székely-
udvarhely szociális fejlesztési stratégiája” projekt, a www.sansz.ro weboldal 
elkészítése 2003-ban új lendületet adott a korábban elkezdett munkának,
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így ezt a Phare projektet szintén az Unió által támogatott partnerségi pro-
jekt követett (Esély a jövőnek, 2004-2005). 
A szociális fejlesztési stratégia nyolc fontos területet foglal magába (a 
legutolsó az árvíz okozta károk). Mindezekből munkaközösségünk 
elsősorban az árva és hátrányos helyzetű fi atalok problémáját próbálja ke-
zelni. Tájékoztatást, tanácsadást, szakmai képzést, átmeneti szállást biz-
tosítunk, segítséget nyújtunk az álláskeresésben és a munkahely megtar-
tásában, mindenben próbálunk segíteni, amire az árváknak a társadalomba 
való beilleszkedéshez szükségük van. 

A nagyon sok közös tevékenység, program közül kiemelkedik egy 
különlegesebb projekt, amely révén 8-10 fogyatékkal élő fi atalnak biztosí-
tunk védett lakóotthont. A 2007. augusztus 24-én felavatott lakóotthon a 
hátrányos helyzetű fi atalok védő-rendszerének fontos láncszeme és nagy-
ban hozzájárul az udvarhelyszéki érintettek normális, független életkörül-
ményeinek biztosításához. A lakóotthon mellett létrehoztunk és folya-
matosan fejlesztünk egy védett műhelyt, ahol a fogyatékkal élő fi atalok a 
nekik megfelelő munkakörülmények között dolgozhatnak.
A „Bikafalvi lakóotthon és védett műhely hátrányos helyzetű fi atalok számára” 
című projekt révén a régió „szociális hálóján” egy tátongó nagy lyukat 
„foltoztunk” be.



Partnerek:  
Lókodi Ifjúsági Alapítvány – LIA
Wolter Alapítvány, Bikafalva 

Támogatók: 
LIA e.V. – Jugenddorf Lokod,  Németország
Fogyatékkal Élőket Segítő Országos Hatóság (ANPH - Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Handicap), Románia
Co-operating Netherlands Foundations for CEE, Hollandia

Megvalósítás időtartama: 
1997-től folyamatos 

Program koordinátor: 
ORBÁN Árpád

A világhíres székelyderzsi kulturális értékek megőrzése és ismertetése

A Hargita megyei valós értékekkel rendelkező falvak lakóinak az 
életminőségének a romlása, valamint a falvak elnéptelenedése egy jelentős 
probléma. A hiányos infrastruktúra, valamint a gazdasági – társadalmi 
lemaradás jelentős még ott is, ahol léteznek olyan nemzeti és nemzetközi 
értékek, amelyek a fejlesztés kiinduló pontjai lehetnek (pl. a székelyderzsi 
közösség esetében a helyi történelem, a hagyományok, a szokások, a vár-
templom csodája együttesen egy jelentős kiindulás lehet). Úgy gondoljuk, 
hogy a kultúra, az értékek és a gazdasági fejlesztés kölcsönösen segíthetik  
egymást.

Az UNESCO Világörökségét is képező élő hagyományokkal rendelkező 
Vártemplomot az emberek szolgálatába kell vonjuk. 
Ez az egyetlen erdélyi magyar műemlék a világörökségi kincsek között és 
itt Székelyderzsben a történelem együtt él a faluval.

A projekt céljai között szerepelt a turisták vonzása, valamint a vártem-
plom behelyezése a jelentősebb európai turisztikai útvonalak közé és ezt 
elsősorban a helyi létező kulturális értékek felmutatásával próbáltuk elér-
ni, mindamellett, hogy ráirányítottuk tudatosan regionális szinten is a fi -
gyelmet a létező értékekre.
Sikerült elkészíteni 10.000 szórólapot a faluról, 2.000 interaktív CD-t az 
emberekről és az értékekről, valamint 1.000 kis könyvet is a faluban létező 
festett bútorokról.

Partnerek:  
KUCKÓ Egyesület – Székelyudvarhely
Székelyderzsi Unitárius Egyházközség – Hargita megye

Támogató: 
AFCN - Románia 

Megvalósítás időtartama: 
2007. április – november

Program koordinátor: 
BENCZE Ilona
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Fontosabb események,
amelyen a Civitas Alapítvány részt vett a 2007-es évben

A 2007-es év folyamán a Civitas Alapítvány munkatársai számos rendez-
vényen vettek részt, amelyekből megemlítjük a következőket:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Strengthening Bulgarian and Romanian Civil Society Or-
ganisations – 2007. január 12–18 között a CBN Konzorcium 
által szervezett konferencia. Helyszín: Szófi a, Bulgária.
Operatív Program az adminisztratív tevékenységek fej-
lesztésére. A szeminárium az operatív programok bemuta-
tásáról szólt a Román Belügyminisztérium szervezésében. 
Helyszín: Bukarest, 2007. január 30.
Közösségfejlesztési gyakorlatok Romániában – a FDSC 
szervezésében került sor Predealon, 2007. február 23–25 
között.
Leader + Observatory szeminárium az EU contact Point 
szervezésében. Helyszín: Korzika, Franciaország, 2007. 
április 24-26.   
II. Határtalan Civil Nap – amelyre a PEPE Egyesület és a 
Civitalis Egyesület szervezésében került sor Budapesten, 
Magyarország, 2007. május 12.
Vidékfejlesztés Országos Hálózata. A találkozót a 
Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Minisztérium szervezte 
és célja a Vidékfejlesztés Országos Hálózatának a létre-
hozása. Helyszín: Târgovişte.
International Fellowship Program – EFC. A Program az Eu-
ropean Foundation Centre szervezésében jött létre, amely-
nek keretén belül a Nonprofi t Információs és Oktatási Köz-
pont (NIOK) működésébe lehetett betekinteni. Helyszín: 
Budapest, Magyarország, 2007. április 23 – május 30.
The New Challenges for Global Philanthropy – az  Euro-
pean Foundation Centre XVIII-dik konferenciája. Helyszín: 
Madrid, Spanyolország, 2007. június 1 –3.
LEADER szeminárium: A vidékfejlesztés szerepe a fi ata-
lok szociális és gazdasági helyzetének a javulásában, 
amely a LEADER Központ szervezésében jött létre Tokajon, 
Magyarország, 2007. június 13–15.
Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztéséről – IV-
dik nyári szabadegyetem, amely a Magyar Művelődési 
Intézet, a Közösségfejlesztési és Képzőművészeti Lektorá-
tus és a Civil Kollégium szervezésében jött létre. Helyszín: 
Kunbabony, Magyarország, 2007. július 25–29.
Magyar-Román Konferencia, az első LEADER magyar-
román konferencia. Az eseményre Nagykerekin és Álmos-

don került sor, 2007. augusztus 30 - szeptember 1 között. 
Nevelés a fejlődésért címmel szervezett rendezvényt a 
PATRIR, amelynek a témája a fejlődésért való nevelés és a 
szegénység legyőzése. Helyszín: Kolozsvár, 2007. szeptem-
ber 27-28.
Országos RuralNet Konferencia: “Felkészültünk-e a 
Strukturális Alapokra Romániában?” címmel a RuralNet 
szervezésében jött létre 2007. október 9-10. között.
Bulgarian – Romanian – Polish School of Civil Society  A 
konferencia célja a tapasztalatcsere és a partnerségi kap-
csolatok kiépítése és megerősítése a három ország civil 
szervezetei között. 2007. október 13-19.  
Nemzetközi LEADER Konferencia – a magyarországi 
LEADER Központ szervezésében, Gyöngyös, Magyaror-
szág, 2007. október 24–26.
Civil Organisations as the Building elements of European 
Participative Democracy konferencia Egerben, az Eszter-
házy Károly Főiskola szervezésében, 2007. október 16.
Equal Cost – Regada, a Békéscsabai Regionális Képző Köz-
pont szervezésében jött létre Gyulán 2007. október 18-20. 
között, ahol a nemzetközi projekt eredményei kerültek be-
mutatásra.
Ismertető konferencia a humánerőforrás fejlesztésről a 
magyar operatív program keretén belül. A HEFOP 3.5.1 
magyarországi felnőttképzés-fejlesztési projekt dél-alföl-
di eredményeinek bemutatása a PannonForrás Hálózat 
Kárpát-medencei szervezeteinek. 2007. november 19–20., 
Gyula, Magyarország.
I European Conference for Young People „Frontier without 
barriers. Nobody falls behind in Europe”. A konferencia 
szervezője a CECAP JOVEN  spanyol szervezet, helyszín 
Toledo, Spanyolország,  2007. december 12-17. 



Pénzügyi jelentés Támogatóink 

Jövedelmek       485.186,00
Adományok                                              51.321,00
Vissza nem térítendő támogatások               65.972,00
Tanácsadásból származó jövedelmek                  117.816,00
Egyéb jövedelmek                                                   250.077,00

Költségek        478.005,00
Személyi jellegű költségek                                    102.597,00
Munkálatok és szolgáltatások                 71.650,00
Infrastrukturális és adminisztrációs költségek    38.733,00
Gazdasági aktivitással kapcsolatos költségek    211.853,00
Egyéb költségek        53.172,00

Nettó eredmény      7.181,00

99

Az Európai Unió Phare programja
 

Microsoft Románia
 

LIA Deutschland
 

Szülőföld Alap
 

Project Harvest Hope
 

Charles Stewart Mott Alapítvány
 

Soros Alapítvány Románia

Kolozsvári Polgármesteri Hivatal
 

Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal
 

IKOS Conf SA Székelyudvarhely

 

21%

15%

8%

45%

11%

Személyi jellegű költségek Munkálatok és szolgáltatások
Infrastrukturális és adminisztrációs költségek Gazdasági tevékenységből eredő költségek
Egyéb költségek

11%

65%

24%
0%

Adományok Vissza nem térítendő támogatások
Gazdasági tevékenységből származó jövedelmek Egyéb jövedelem (kamatok, stb.)



Hálózati tagság

A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért tagja az alábbi helyi-, orszá-
gos- és nemzetközi szervezeteknek: 

Ruralnet - www.ruralnet.ro 

Citizens’ Pact for SEE - www.citizenspact.org 

Pannonforrás - www.pannonforras.hu 

Helyi Szociális Partnerség, Székelyudvarhely – www.sansz.ro 

Lakossági Tanácsadó Irodák Országos Szövetsége - www.robcc.ro  

Bosporus Nemzetközi Hálózat – www.bosporus.org 

Partnerek

Temes Megyei Gazdaságfejlesztési Ügynökség (ADETIM)
Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Hargita Megyei Munkaerőelhelyező Ügynökség
Agora – Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport
Domus Karitatív Egyesület - Székelykeresztúr

Délkelet-olaszországi Szociális Szövetkezetek Szövetsége – Olaszország
Livorno Sviluppo tartomány, Livorno, Olaszország

Kis-Küküllő Kistérségi Társulás
Montenegrói Paraplégusok Egyesülete – Szerbia-Montenegró
Demokratikus Kezdeményezésekért Egyesület - Macedónia

Pro Demokrácia Egyesület – Kolozsvár
Magyarországi LEADER Iroda 

Kereskedelmi Kamara, Jaen - Spanyolország
Vidékfejlesztési Forrásközpont (CAR) - Temesvár

Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja - Pécs
Ifjúsági Kulturális Információs Központ, Gabrovo - Bulgária

Hargita Megyei Drogmegelőzési és Tanácsadási Központ 
Közpolitikai Központ (CENPO) - Kolozsvár 

Békéscsabai Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ 
Kolozsvári Regionális Közigazgatási Képzési Központ

Közösségfejlesztési Központ, Mitrovica (Community Building) – Koszovó 
Beszterce-Naszód, Fehér, Hunyad, Kolozs, Kovászna megyék tanácsai 
Beszterce-Naszód, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Maros, Szi-

lágy, Szatmár megyék helyi önkormányzatai
Fiatalok Helyi Tanácsa – Zilah

Develoconsult Kft. - Székelyudvarhely 
Europeans Egyesület és Eszék (Osijek) Önkormányzata - Horvátország 

Gellért Alapítvány - Szentegyháza
LAM Alapítvány – Illyefalva

LIA Alapítvány - Lókod 
Wolter Alapítvány – Bikafalva

Fur Menschen in Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung
Harvest Hope Homorod - Oklánd

Helsinki Citizens’ Assembly - Tuzla, Bosznia-Hercegovina
Citizens’ Pact for South Eastern Europe

Fiatalok Parlamentje, Nis – Szerbia és Montenegró
Nagykároly, Székelykeresztúr, Doba, 

Székelyudvarhely és Szentegyháza Polgármesteri Hivatalai 
Student Government - Tirana, Albánia

Euro-Atlanti Fiatalok Klubja – Makedónia
UNO - Bosznia-Hercegovina 

Kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Kommunikációs- 
és Közigazgatástudományi Kar
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A csapat és együttműködők

Kurátorok: 
  KOLUMBÁN Gábor – Elnök 
  Dr. ANDRÁS Péter – Tag
  BARA Gyula – Tag
  ECKSTEIN KOVÁCS Péter – Tag
  ENACHE Smaranda – Tag
  HAJDÓ Csaba – Tag

Kolozsvári iroda csapata:
  BALOGH Márton - regionális igazgató 
  PÁSZTOR Enikő Andrea – aligazgató 
  LÁSZLÓ Edit - könyvelési szakértő   
  PAVEL Alexandru - program koordinátor 
  SÖNBERGER Krisztián - projektasszisztens
  KÁDÁR Imola – adminisztratív asszisztens
  INCZE Zsuzsánna – projektasszisztens
  DOBÂRTĂ Ana Maria -  projektasszisztens

Székelyudvarhelyi iroda csapata:
  ORBÁN Árpád -  regionális igazgató 
  MIHÁLY István -   program koordinátor  
  BÁLINT Mária Magdolna -  projektasszisztens   
  CSÁKI Rozália  - program koordinátor   
  BALL Alecia  - Peace Corps önkéntes  
  DÉNES Géza Lajos -  projektasszisztens   
  PAKOT Mónika -  projektasszisztens   

Önkéntesek:  
  COSTIN Ludmila
  INCZE Laura  
  MOLDOVAN Iuliana 
  VINCZE Mihai

Együttműködők:
  RADU Sorin – SAPARD igazgató, Szatmárnémeti
  HOSU Ioan – tanácsadó, képző - Kolozsvári Babeş–Bolyai Tu
  dományegyetem, Politika-, Kommunikációs- és
  Közigazgatástudományi Kar
  POP Daniel – tanácsadó - CENPO
  POP Florin - tanácsadó
  TÁNCZOS András – informatikus - LINEART 

  BOSOVSCHI Amanda - tanácsadó
  CHERECHEŞ Alina - tanácsadó - Kolozsvári Babeş–Bolyai 
  Tudományegyetem, Politika-, Kommunikációs- és Közigazga-
  tástudományi Kar
  OLTEANU Sinziana - tanácsadó - CENTRAS
  HĂLĂŞANU Vasile - tanácsadó – OTL Botoşani
  JUHÁSZ Jácint - tanácsadó - Kolozsvári Babeş–Bolyai 
  Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar
  JUHÁSZ Anita - tanácsadó - Kolozsvári Babeş–Bolyai 
  Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar
  SIMÓ Csaba - tanácsadó – Develoconsult Kft.
  FLEISZ Zoltán - tanácsadó – Develoconsult Kft.
  ILYÉS Ferenc - tanácsadó – Modern Üzleti Tudományok
  Főiskolája (MÜTF) 
  SZABÓ Attila - tanácsadó – Develoconsult Kft.
  STĂNICĂ Viorel – Közalkalmazottak Regionális Képzési 
  Központja, Kolozsvár
  LÁZÁR László – képző - SZEKE
  PÉTER Mária – könyvelési szakértő – Contexpert Kft.
  SZILÁGYI Csaba – tanácsadó – Wolter Alapítvány
  RUS Călin - tanácsadó - Kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem, 
  Politika- és Közigazgatástudományi Kar
  SIMON Nyárádi József – képző, Multiplan Electronics, 
  Marosvásárhely
  BENCZE Ilona –tanácsadó– KUCKÓ Egyesület– Székely-
  udvarhely
 

Elérhetőségek

Kolozsvári regionális iroda:
400124 Kolozsvár, 1989. December 21 sugárút 108/22 szám 
tel. +40-264-590554, fax: +40-264-590555, offi ce@civitas.ro

Székelyudvarhelyi regionális iroda: 
535600 Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca, 43 szám
tel/fax: +40-266-218481, offi ce.udv@civitas.ro

www.civitas.ro
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