ELŐSZÓ
Az éves jelentés elkészítése egy civil szervezet életében egy nagyon jó alkalom arra, hogy összefoglaljuk azokat a projekteket, eseményeket, amelyeket megvalósítottunk, illetve a kollegákkal,
önkéntesekkel, támogatókkal és támogatottakkal együtt megélt egy év tapasztalatait.
A 2008-as év a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért életében egy különös évnek mondható szinte minden területen: a programok, a csapat, valamint a kedvezményezetekkel való
kapcsolat szintjén.
A programok szintjén új kezdeményezések indultak el, amelyek a szervezet tevékenységi
területeit erõsítik a jövõben. Ugyanakkor megpróbáltuk azoknak a kezdeményezéseknek is
a fenntarthatóságát biztosítani, amelyek eddig is jó eredményekkel mûködtek. Így 7 új projekt
megvalósítását tudhatjuk magunkénak, valamint 6 olyan projekt folytatását, amelyeket az elõzõ
években indítottunk el.
Ami a szervezet humánerõforrását illeti, a 2008-as év során sikerült megszilárdítani a csapatot, amíg az elmúlt évekre a humánerõforrás nagyon nagy mobilitása volt jellemzõ. 2008-ban
egy kolléga vált meg a csapattól, ugyanakkor hárommal erõsödtünk. A véghezvitt változások,
amelyeket a program kedvezményezettjei tapasztaltak, arra a meggyõzõsésre utalnak, hogy
megfeleltünk a megfogalmazott elvárásoknak. Ennek bizonyítéka az aktív partnerségek száma,
amelyeket rögzítettünk, valamint a kedvezményezettek száma, amelyek az elvégzett projektek által nyújtott szolgáltatásainkból
adódnak. Úgy hisszük, hogy a közösségekkel való együttmûködés és partKöszönetet mondunk mindazoknak, akik a
nerség szükségszerû, és hogy a Civi2008-as év folyamán valamilyen formában
tas Alapítvány a Polgári Társadalomért
támogatták, részt vettek, vagy éppen
missziója egyre aktuálisabbá és hangrokonszenvet éreztek projektjeink iránt. E
súlyosabbá válik az adott gazdasági
tevékenységek során sikerült bebizonyítani,
és társadalmi körülmények között.

hogy valóban azon az úton járunk, amelyet
17 évvel ezelõtt megálmodtunk és ezúton
is biztosítunk mindenkit a barátságunkról és
megbecsülésünkrõl.

Orbán Árpád
Regionális igazgató
Székelyudvarhely

Balogh Márton
Regionális igazgató – Kolozsvár
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KÜLDETÉS
A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért célkitûzése a helyi és regionális fejlesztési törekvések elõsegítése.
Fejlõdésen azon folyamatot értjük, amely révén egy közösség tagjai és intézményei képessé vállnak arra, hogy erõforrásokat
mozgósítsanak életminõségük 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
döntéshozatalban és a közösségi problémák megoldásában.

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

TERÜLETI LEFEDÉS
Az alapítvány fõként Erdélyben aktív, de vannak országos és dél-kelet
európai szintû projektjeink is.
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PROGRAMOK ÉS PROJEKTEK:
A szervezet keretein belül zajló programok és projektek három fõ csoportba sorolhatóak, amelyek összhangba vannak a
fõbb stratégiai alapelvekkel és stratégiai tervezés dokumentumaival:

Vidékfejlesztés
Humánerõforrás-fejlesztés
A polgári társadalom fejlõdésének támogatása
Figyelembe véve, hogy a román társadalom fejlettségi szintje sokkal alacsonyabb az Európai Unió átlagos szintjétõl, arra
törekszünk, hogy egy látható javulás támogatásán tudjunk dolgozni. Az elõzõ években elindított programjainkat folytatni
fogjuk és újabb támogatókat keresünk a fenntartásukhoz. A képzési szolgáltatásaink és tanácsadás mellett folyamatosan
tartjuk a kapcsolatot a helyi közigazgatási intézményekkel teljesítményük javítása érdekében.
Ezen tevékenységeink folytatása mellett kutatásokat végzunk arról, hogy milyen szerepe van a közigazgatási intézményeknek a helyi és regionális fejlesztésekben a szükségletek beazonosítása és javítása végett. Ez megengedi nekünk, hogy
szolgáltatásainkat bõvítsük és ugyanilyen javulást kívánunk szorgalmazni a felelõs kormányzati szerveknél is.
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I. VIDÉKFEJLESZTÉS
Az évek során a Civitas Alapítvány olyan projektek kezdeményezését és megvalósítását tûzte ki célul, amelyek helyi
színtû fejlesztéseket szorgalmaznak. Hiszen ez az a terület, amely kevésbé fejlett, gondoljunk csak a közösségfejlesztésre
vagy a vidékfejlesztésre.
Az Európai Unióban a vidéki térség egy nagyon fontos része az unió imázs és identitás építésében. Több mint 91% az
Európai Uniónak vidéki jellege van, ahol több mint 56%-a a tagállamok lakosságának az otthona van.
A mi megfogalmazásunkban a vidékfejlesztés nem jelent mást, mint a helyi szükségletek beazonosítása, a fejlesztési képesség megerõsítése, illetve a helyi fejlesztési stratégiák kivitelezése, figyelembe véve a kulturális örökségeink
megõrzését, a gazdaságfejlesztést, valamint a helyi közösségek önszervezõdõ képességének a javítását.

Románia területének 87,1%-a
vidéki térség, a lakosság 45,1%-a,
azaz 9,7 millió állampolgár vidéken él.
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LEADER MENTOR PROGRAM
Támogatók: Civitas Alapítvány, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Magyarország), Kárpátok Nemzetközi
Alapítvány
Partner: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Magyarország
Megvalósulás időtartama: 2008. január – 2009. április
Projektvezetők: CSÁKI Rozália, INCZE Zsuzsa, MÁR István
Európaszerte új, innovatív kezdeményezés, melynek célja elõsegíteni Románia vidéki térségeiben a Leader típusú
közösségszervezõdést.
A 2007 decemberében megszervezett tájékoztató jellegû
Leader karaván folytatásaként e program keretében azon
erdélyi vidéki térségekkel mûködünk együtt, amelyek Leader
térséggé akarnak alakulni. Kiemelten fontos számunkra
a helyi részvétel erõsítése. A Magyarországon már egy
programidõszakot megért LEADER+ Program tapasztalataira
alapozva, az ott szerzett ismeretek és tudás hasznosításával
az itteni térségek Leader-szerû megszervezõdését, a fõbb
fejlesztési irányvonalak beazonosítását kívánjuk elõsegíteni.
Összesen 10 erdélyi kistérségben valósul meg ez a
kezdeményezés.
Központi régió: Homoródmente kistérség,
Pogány-havas kistérség, Gyergyói (G8)
kistérség, Erdõvidék, Nyárádmente
kistérség; Észak-nyugati régió:
Szamos-Nádas kistérség,
Mezõség kistérsége, Szamosok völgye kistérség,
Kõrös-Feketetó környéke
kistérség, Batiz
környéke kistérség.

A Leader Mentor programbam résztvevõ kistérségek
Jelmagyarázatt:
Batizi Kistérség
Gyergyó Kistérség
Homoród Võlgye Kistérség
Királyhágói Kistérség
Mezõségi Kistérség
Nyárádmente Kistérség
Pogány-Havas Kistérség
Szamos-Nádas Kistérség
Szamosok Võlgye Kistérség
Erdõvidék Kistérség
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Programunk keretében elsõsorban a kistérségek helytérségekben a mentorok elsõsorban a közösségek megzetfelmérésére került sor. Ez alapján kerültek kiválasztásra
mozdításába, a helyzetfelmérésekbe és a közösségi
az itteni kitérségi igényeknek megfelelõ mentorok, akik a
tervezésekbe segítenek be.
magyarországi Leader+ Program megvalósításában tapaszA mentorok a terepmunkákon kívül folyamatos kapcsolattalt szakemberek. Minden
tartásban segítik a térségekben
kistérség munkáját egy-egy
a munkálatok elõrehaladását.
Az eddig elért eredményeket összegezve
ilyen mentor segíti. Van köztük
A változó helyzeteknek
elmondhatjuk, hogy e programunk keretében:
polgármester, vállalkozó és civil
köszönhetõen a jelenleg
szervezeti képviselõ is. Tudáfelmutatható eredmények is
Erdélyben 10 Leader-szerű térség
sukat, tapasztalatukat nemcsak
térségenként változóak. Van
szerveződik (aktivizált kistérségek,
szakképzés útján szerezték,
olyan térségünk, ahol már a
közösségalapú tervezés)
hanem a térségükben végzett
stratégia is nagyvonalakban
a LEADER Programról felkészült tervezői
több éves munkában, mely
elkészült, de van olyan is, ahol
munkacsoportok vannak
során a tervezéstõl a tervek
az elemzéseket még most
e 10 romániai kistérség 10 konkrét
valóra váltását szolgáló pávégzik. Teljesen alulról építkezõ,
Leader+ térséget ismer, élő kapcsolataik
lyáztatásig együtt dolgoztak a
helyi kezdeményezésként már
vannak a mentorok térségével
térségeikkel. Ezek a mentorok
több térségben megszervezték,
10 magyarországi szakember
3 alkalommal és alkalmanként
hogy a térség képviselõi megegyüttműködik
10 erdélyi Leaderkb. 5 napot töltenek az itteni
látogatták a mentor térségét.
típusú térséggel, folyamatos tudás és
kistérségekben.
És van olyan térség, ahol már
tapasztalatátadást valósítva meg
A térségi munkát
közös programon dolgoznak.
régiónként
hálózatépítés folyik, mely a
megelõzõen két regionális
hatékonyabb együttműködést szolgálja
(központi és észak-nyugati)
elkészültek
térségenként az eddigi szakmai
mûhelymunka szervezõdött
munkák
dokumentációi,
melyek a Leader
Gyergyószentmiklóson és
típusú
stratégiához
alapanyagul
szolgálnak.
Széken. E mûhelymunka keretében a térségek képviselõi
és a mentorok megismerkedtek egymással, a Leader
Program bemutatására és Leader-szerû projektek ismertetésére került sor. Ezt követõen a térségek és a mentorok
közösen dolgozták ki
az együttmûködésük
programját. Az egyes
kistérségek más-más
fejlettségi szinten állnak,
így a mentorok az adott
helyzethez és a helyi
igényekhez mérten
dolgoznak velük. A
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HELYI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖK
Támogatók: A projektet a Civitas Alapítvány saját erőforrásaiból finanszírozta
Partnerek: Fehér Megyei TanácsKözpolitikai Központ, Kolozsvár (CENPO), Politikatudományi, Közigazgatási és
Kommunikációs Kar, Babeş-Bolyai, Tudományegyetem, Kolozsvár
Megvalósítás időtartama: 2008. január – december
Programvezetők: CSÁKI Rozália, INCZE Zsuzsánna t
Helyi Fejlesztési Ügynök egy olyan személy, amely
munkaszerzõdési viszonyban áll valamely helyi közigazgatási intézménnyel, kistérségi egyesülettel vagy
egy helyi civil szervezet keretében tevékenykedik. Alapkötelezettsége, hogy képességei, tudása és a rendelkezésére álló információk birtokában aktívan járuljon hozzá a helyi
fejlesztésekhez a következõk révén: részt vesz a helyi fejlesztési stratégia elkészítési folyamatában, projekteket dolgoz ki
és részt vesz a megvalósításukban, partnerségeket épít ki
és mûködtet, felel a községrõl szóló információk megjelenítéséért. A két Forrásközpont keretében – Kolozsvár és
Székelyudvarhely – a Civitas Alapítvány 2008-ben is folytatta
e fejlesztési modell népszerûsítését és a meglévõ hálózat
fenntartását. Folyamatos szakmai támogatást biztosítottunk
a helyi fejlesztõknek rendszeres találkozók, szaktanácsadás
és levelezõlisták révén.
Márciusban megszerveztük a Fehér Megyei HFÜ
konferenciát, amelyren részt vettek nemcsak a helybéli,
hanem más megyébõl is
a helyi fejlesztõk. A konferencia után közvetlenül
egy projekmenedzsment
képzést is bíztosítottunk a
résztvevõknek.

A

A Civitas Alapítvány az
év során még vitafórumokat
szervezett különbözõ aktuális
kérdésekkel kapcsolatban,
naprakész információkkal
szolgált a nemzeti, illetve az
európai támogatási alapokról,
támogatta az ügynököket az
általuk megfogalmazott és
kivitelezett projektekben.

Mindannak ellenére, hogy a projekt
finanszírozása 2006 augusztusában zárult,
a HFÜ hálózat továbbra is működik és új
csapattagokkal bővül. Mivel az Európai Uniós
és kormányzati alapokat csak helyi fejlesztési
stratégia alapján lehet lehívni, egyre több
helyi önkormányzat jelezte szándékát, hogy
szüksége van a Civitas segítségére egy
HFÜ személy kiválasztására, képzésére és
támogatására.
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TERMÉSZETI KINCSEK ÉRTÉKESÍTÉSE KÖZÖSSÉG
ALAPÚ GAZDASÁGI FEJLESZTÉSSEL
Támogató: Norvég Alap
Megvalósítás időtartama: 2008. augusztus - november
Programvezető: PAKOT Mónika
dvarhelyszék hegyvidéki terület, ahol évszázadok
óta a jövedelemforrás az állattartásból, valamint a
gyümölcstermesztésbõl származott. A hetvenes
évek intezív gyümölcsöstelepítése, valamint a változás utáni
külföldi üzletláncok megjelenése azt eredményezte, hogy
a régi fajta, nagy ellenálló képességgel bíró gyümölcsösök
eltûntek vagy kiöregedtek.
Ezzel a pénzalappal egy nagy projekt elõkészítését
és megírását vállaltuk, melyben a régi gyümölcsösök
rehabilitációját és egy feldolgozó-bemutató központ létre-

U

Az elkészített és leadott projekt címe: Fruit of
traditions.
hozását tervezzük. Fontos volt számunkra, hogy a projekt
elõkészítésében és a szükségletek megfogalmazásában
együtt dolgozzunk úgy a helyi közösségekkel, mint a potenciális partnerekkel, szakemberekkel.
25 közösségben tartottunk közösségi találkozót, ahol
egy adatbázist készítettünk a természeti kincsekrõl és a
projektben érdekelt személyekrõl. A megbeszéléseknek
ugyanakkor ismertetõ jellege is volt, ahol a természeti
kincsek értékérõl és közösség alapú gazdasági fejlesztésrõl
esett szó.

PARTNERSÉGBEN AZ ÖNFENNTARTÓ UNITÁRIUS
VIDÉKI KÖZÖSSÉGEKÉRT
Támogató: Project Harvest Hope (USA)
Partnerek: Erdélyi Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egyesület, Gondviselés Segélyszervezet
Megvalósulás időtartama: 2008. március – 2009. március
Projektvezetők: CSÁKI Rozália, PAKOT Mónika
projektünk az erdélyi unitárius vidéki közösségek
felkarolása érdekében a Civitas Alapítvány és az
amerikai Project Harvest Hope együttmûködésének
harmadik gyümölcse. Ez az együttmûködés 2005-ben indult
el és napjainkig tart. Mindig megújuló és az aktuális helyzetre,
szükségletre választ adó projekt születik. Jelen projektünk
célja elõsegíteni az unitárius vidéki közösségek önfenntartó
fejlõdését, növelni e közösségek életképességét.
A két civil szervezet törekvéséhez egyetértõen és segítõ
szándékkal csatlakozott az Erdélyi Unitárius Egyház, az
ehhez tartozó Gondviselés Segélyszervezet és az Országos

E
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Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, akik a Koordináló Bizottság
tagjaiként álltak az ügy mellé. Így indult el 2008 elején
együttmûködésünk. A projekt alapját a Civitas Alapítvány
Helyi Fejlesztési Ügynök programja adta, mely 2002-tõl
Romániában országos projektként elsõsorban a vidéki
önkormányzatokkal való együttmûködés mentén szolgálja a
vidéki térségek fejlõdését.
Olyan vidéki közösségekkel mûködünk együtt, akik
egyrészt akarnak is elõbbre mozdulni, változtatni saját
helyzetükön egy jobb jövõ reményében, és másrészt, ahol
az egyház, a lelkész mellett akadnak még olyan személyek,
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akik cselekvõen vállalnak szerepet a közösségért történõ
„fondorlatairól”. De a vidékrõl és a vidékfejlesztésrõl is többet
munkálkodásban. 2008 tavaszán 10 unitárius vidéki
hallhattak. A projekt és a pályázat világával is ismerkedtek. A
közösséggel kezdtük el a munkát, majd rövid idõn belül
munkájuk során alapvetõen fontos kommunikációról, ennek
ezek száma 7-re csökkent, és õk a mai napig is kitartanak
formáiról, rendszerérõl, mûködtetésérõl, a saját szerepükrõl
a célkitûzések és az elkeztudhattak meg többet, illetve a
dett közös munka mellett:
A tervek szerint e közösségek 2009 február hosszú távú tervezésrõl, az ún.
Bencéd, Bözöd, Csehétfalva,
stratégiakészítésrõl és ennek a
végére már az első közös terveik részletes
Firtosváralja, Gagy, Kálnok és
sajátos kulturális vonásairól is.
ismeretében léphetik meg majd a konkrét
Recsenyéd. E falvak egyikében
A szakmai felkészítés mellett
lépéseket. Ebben a törekvésben nem maradnak
sincs helyben a polgármesteri
a helyi fejlesztõk a saját famagukra. Projektünk egyik kulcseleme a
hivatal.
luközösségük életével, történéhálózatépítés. Az ilyen jellegű fejlesztési
Mindenekelõtt arra
seivel is foglalatoskodtak, hogy
folyamatok fenntarthatóságához, bár nem
törekedtünk, hogy a
ezáltal minél több személyt
sokan említik ezt, de szorosan hozzátartozik
közösségekbõl minél több
vonjanak be ebbe a munkába,
az is, hogy életben maradjon és munkálkodni
személyt sikerüljön megtovábbá, hogy lehetõleg
tudjon a lelkesedés, a hit. És ezt a jól
szólítani és bevonni ebbe
minden téren jobb rálátásuk
informáltság és a folyamatos szakmai
a munkába, lehetõleg
legyen a faluközösségük
felkészülés is ki kell egészítse.
cselekvõen is. Másodsorban,
helyzetére, melyen többé-kevazoknak a személyeknek a
ésbé változtatni szeretnének.
Meggyőződéssel valljuk a bencédi közösségi
szakmai felkészítése volt a
Mivel egy hosszú távú
találkozó meghívójának vezérgondolatát:
célunk, akik elkötelezetten
fejlesztési munkára szánták
„Összejönni – ez a kezdet. Együtt maradni –
vállalták a közösségükért
el magukat a helyi fejlesztõk,
haladás. Együtt dolgozni – siker.”
való cselekvést. Egyes falvak
igen fontos volt, hogy ennek a
(Henry Ford)
esetében két személy is
mûködtetését megfelelõ körülvállalta, hogy bekapcsolódik
mények között tudják ellátni.
ebbe az együttmûködésbe. Ezek a személyek, köztük
Így került sor e projekt keretében a helyi fejlesztõk számára
tanárnõ, farmvezetõ, postás, fõiskolai hallgató, gondnok,
egy-egy iroda felszerelésére, mely nem csak egy-két
számítástechnikus, áruszállító és gazdasszonyok is, szakszemély munkáját szolgálja, hanem magát a közösséget is.
mai képzéssorozaton vettek részt. E képzések sajátossága
Ezen munkapontok kialakítására a támogató minden közösés érdekessége is egyben az, hogy az egy-egy témában
ség számára ugyanakkora összegû támogatást biztosított
szervezõdõ többnyire 2 napos képzések mindig más-más
a helyi fejlesztõk pedig a lelkészek segítségével pályázatot
helyszínen valósultak meg aszerint, hogy éppen melyik
kellett készítsenek erre. A munkálatok elvégzése közösfaluközösség tudta vállalni a kis csapat fogadását. A szállást ségi összefogással történt. És e munkák révén elhanyagolt
és az étkezést ugyanis többnyire a faluközösségek biztotermek kerültek felújításra és kaptak új, közösségi funkciót.
sították. Ily módon alkalom volt betekintést nyerni több falu
Bözödön például a falu nagy szülöttjének, Bözödi György
életébe is, megismerni közelebbrõl egymás életterét.
szülõházának a részleges felújítására került sor, ahol a
E képzések keretében a helyi fejlesztõk és adott esetben tapasztott ház falát a helybéli roma közösség tagjai renovála lelkészek is a csapatról, csapatmunkáról szerezhettek
ták, a belsõ munkálatokat pedig a falu férfijai, asszonyai és
több információt, továbbá a közösségrõl, ennek mûködtetõ
fiataljai végezték. Értékmentõ munkát végeztek közös erõvel,
erejérõl, szervezõdési formáiról, a közösséggel való munka
aminek a folytatását is közösen tervezik.

BÁNYÁK BEZÁRÁSA - TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI MEGÚJÍTÁS
Támogató: Világbank, Román Kormány
Partnerek: WOLVERHAMPTON Egyetem – Nemzetközi Fejlesztési Központ - Anglia, EOS Alapítvány – Educating for an open
Society
Megvalósítás időtartama: 2008. január - december
Programvezető: BALOGH Márton
A projekt hozzájárul a román kormány 2004-2010 közötti
idõszakra elfogadott bányaipari stratégiájának életbeültetéséhez. A projekt célja, hogy növelje a Kormány, illetve a
Gazdasági- és Pénzügyminisztérium kapacitását a bányaipari szektor szerkezeti átalakításában, a nem gazdaságos
egységek bezárása révén és a környezetvédelem hosszú
távon való figyelembevételével, valamint a Bányavidékek
Országos Fejlesztési Ügynöksége, a helyi közösségek és
más társadalmi-gazdasági újjáépítéssel foglakozó intézmények támogatásával.
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V IDÉKFEJLESZTÉS
A 2008-as év során a Civitas Alapítvány a Polgári
Társadalomért tanácsadóként, illetve különbözõ képzések
megszervezésében és lebonyolításában vállalt szerepet. A
célcsoport közé tartoztak a helyi önkormányzatok, valamint nemkormányzati szervezetek képviselõi Fehér, Bihar,
Beszterce-Naszód, Krassó-Szörény, Dâmboviþa, Hargita,
Hunyad, Kolozs, Kovászna, Máramaros, Prahova, Suceava,
Szilágy, Tulcea, Vâlcea megyékbõl. Bihar, Szilágy és Kolozs
megyékben pedig közösségi facilitátorként segítettük a helyi

közösségek munkáját.

Eredmények:
47 nap képzés
896 képzett szemé
8 facilitált közösség

HELYI FEJLESZTÉSEK A FEKETE TENGER RÉGIÓBAN
Támogató: Black Sea Trust of the German Marshal Fund
Partnerek: Edirne Young Businessmen Association (EGIAD) –
Törökország
Agency for Regional Development and Investments-Yambol
(Yambol ARDI) - Bulgária
Megvalósítás időtartama: 2008 március – október
Programvezető: INCZE Zsuzsánna

A nemzetközi munkaműhely keretében a
legjobb sikertörténetek és példák kerültek
bemutatásra a következő témákban:
vidékfejlesztés
regionális fejlesztés
együttműködés
közösségfejlesztés

térség amelyben élünk, kultúránk és történelmünk befolyásolják azokat a társadalmi - gazdasági tényezõket,
amely keretén belül egy magas fejlettségi szintet
Ugyanakkor egy CD is készült, amelyben
kívánunk elérni. Minden projektünknek hasonló célja van:
megtalálhatók a munkaműhely anyagai,
egymástól tanulni és az együttmûködés során megerõsödni
jó
példák a régióból, illetve más hasznos
és hatékonnyá válni. Azok a szervezetek, akik a regionális fejinformációk e téren.
lesztésekben aktívak, meg kell ismerjék egymást ahhoz, hogy
partnerségben dolgozhassanak és hálózatot építsenek.
A projekt célkitûzése egy együttmûködési keret kialakítása a helyi fejleszA program célja együttmûködések bõvítése a regionális
tések szereplõi
fejlesztések szereplõi között; támogatást nyújtani a vidékfejrészére a Fekete
lesztés terén, összehozni az Európai Unióhoz csatlakoTenger régióban,
zott, valamint a csatlakozni óhajtó országok szakembereit,
tudás-, tapasztalhogy megosszák tapasztalataikat, tudásukat és egy
és gyakorlatátadás
hálózatot építsenek ki a törökországi, bulgáriai és romániai
révén.
szervezetekkel.

A
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“Az ember mindennek a mércéje”, mondja Pretoqoras a görög filozófus, ami azt jelenti, hogy az ember képes arra, hogy bármilyen
jelenlegi vagy jövõbeli emberközpontú elvárásnak eleget tegyen. Létfontosságú, hogy a külsõ tényezõk és az emberi szervezet képességei
tartós egyensúlyt alkossanak. Ezt az egyensúlyt tükrözi az energia-mérleg minden emberi szervezetben.

ALAKÍTSD A JÖVŐDET!
Támogató: Microsoft Románia
Partnerek: Erdélyi Autópálya Társaság, a résztvevő községek önkormányzatai
Megvalósítás időtartama : 2008. jaunuár - december
Programvezető: PÁSZTOR Andrea Enikő
z Alakítsd a jövõdet! program célja a vidéki közösségek operatív képességének a létrehozása és fejlesztése a helyi erõforrások jobb felhasználásának
érdekében az ott élõk bevonásával, valamint meghatározott
kommunikációs és együttmûködési módszerek kialakítása
ezen résztvevõk között.
Jelen pályázat folytatása egy 2005-2006 között, a
Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért által levezetett
programnak, két Kolozs megyei vidéki közösségben,
(Tordaszentlászló, Szentmihály), valamint a Fehér megyei
Torockószentgyörgyön.

A

társadalom fejlesztésének. Bõvebb információkért látogasson el a www.eos.ro honlapra.
2008. február. 1-én a Civitas Alapítvány részt vett egy
Microsoft Románia által Bukarestben tartott sajtótájékoztatón. A Bill Gates által felavatott, Microsoft Románia által
egy éve mûködtetett Globális Technikai Központ bemutatta
a 2008-as évre tervezett tevékenységek stratégiáját. A
Microsoft Unlimited Potential 3 globális szemléletre épül: az
oktatás módosítása, az újítások ösztönzése, új lehetõségek

Eredmények::
223 személy elvégezte az Unlimited
Potential számítógépes tanfolyamot és
diplomát kapott 900 óra képzés
4654 személy igénybe vette az internet,
fax, nyomtatás szolgáltatásokat, stb.
fa
könnyebb információ-hozzáférés
a munkaerőpiacon való elhelyezkedés
képességének a fejlesztése, a községek
megismertetése, a helyi képző és tanácsadó
személyek aktív bevonása a helyi
döntéshozatalba;
több mint 10 különféle témába
szervezett találkozó megszervezése
az e-központokban

A program fokozatosan kibõvült, így 2008 végére a
Civitas 12 e-központ tevékenységét irányítja Fehér, Bihar,
Kolozs és Maros megyékben, Torockószentgyörgy, Tóti,
Vámosláz, Tordaszentlászló, Szentmihály, Jára, Sinfalva,
Járabánya, Magyarszentpál, Nyárárdszereda, Nyárádmagyarós, Backamadaras községekben.
Az EOS Románia Alapítvány 1997-ben alakult, több
mint 10 éves tapasztalattal az új technológiák bevezetésében és fejlesztésében, úgy a szakszerû oktatás terén,
mint a szélesebb közösségek szintjén. Az EOS küldetése a
digitális megosztottság csökkentésére irányul, a közösség
minden tagjának lehetõséget teremtve a megfelelõ képességek elsajátítására az információk kezelésére, új ismeretek
szerzésére, amelyek fontos elemei egy tudáson alapuló nyílt

és munkahelyek teremtése.
A Microsoft Romániában elindított és fenntartott programok a következõk: “Partner az oktatásban”, “Imagine
Cup”, “Globális Technikai Központ” és „Unlimited Potential –
IT képességeket fejlesztõ közösségi központok” (UP CTS).
Ezek fõként a vidéki közösségeknek szólnak és hozzáférési
lehetõséget biztosítanak számukra a technológiához, valamint ezek felhasználásához szükséges alapvetõ ismeretek
elsajátításához. Romániában az UP CTS program 2004-ben
az elsõk között indult két civil szervezet partnerségében, a
temesvári Educating for az Open Society (EOS) és a kolozsvári Civitas Alapítvány által. A központok infrastrukturális
berendezése a helyi kormányzati szervek adományaiból áll,
a „Microsoft UP CTSP” pedig pénzlapokat biztosít a nemkormányzati szervezeteknek a központok mûködtetésére,
a képzési programok megszervezésére jogtiszta Microsoft
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programokkal. Mostanáig a két szervezet az UP CTS program keretén belül több mint 500.000 dollárt kapott. 2008ban az EOS által ügykezelt összeg 100.000 dollár, míg a
Civitas 64.000 dollárt kapott.

Éves találkozó - október 9-10

A 2008-ban megtartott találkozóra a Fehér megyei
Torockószentgyörgy községben került sor. A rendezvényen
részt vett Paula Apreutesei – a Microsoft Románia stratégia
fejlesztési menedzsere, az e-központok vezetõi és oktatói, a Civitas Alapítvány képviselõi, kolozsvári egyetemek
képviselõi és az e-központok munkatársai. A találkozó céljaként egyrészt a résztvevõk közötti tapasztalatcserét tûzték
ki, megismerni más településeken zajló tevékenységeket,
hogy minél hatékonyabban fejlesszék a közösségi programokat. Másrészt a 2009. évi Microsoft támogatási stratégiája került bemutatásra. A
találkozón résztvevõ lektorok összekapcsolták a
közösségfejlesztést és az e-központok tevékenységét, valamint az információ szerepét a román
vidéki közösségek fejlesztésében. Szintén ennek
a találkozónak a keretén belül bemutatásra került
az e-központok országos hálózata, valamint a
nemzetközi hálózaté, a „telecentreeurope”, amely
egy olyan hálózat, amelyben a teleközpontok
megoszthatják a tapasztalataikat egymással, partnerségeket alakíthatnak ki, ezáltal növelve azok
hatását Európa szinten.
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Díjazás

„Ember az Emberért Gálán” a Legjobb közösségi program kategóriában
a Microsoft Unlimited Potential
programot speciális elismerésben
részesítették.
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A PROGRAMIGAZGATÓI FOGLAKOZTATÁSI STANDARD
ELKÉSZÍTÉSE, A PROGRAM MENEDZSMENT
HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE
Támogató: Európai Unió a Humánerőforrás Fejlesztése elnevezésű Phare 2004 program révén
Megvalósítás időtartama: 2007. január - 2008. január
Programvezető: PÁSZTOR Andrea Enikő, SÖNBERGER Krisztián
kezdeményezés célja a programigazgatói munkakör
és a szükséges kompetenciák meghatározása a
területen lebonyolított szakképzések minõségének
növelése, valamint a humánerõforrás szakpolitikák harmonizálása egy egységes törvénykeret által.
A munkaerõpiacon azok a foglakozások, amelyek
különbözõ programmenedzsment ismeretet igényel-

A

tíz kompetencia-egységet határozatunk meg, amelynek
szükségesek a programigazgatói munkakör betöltéséhez.

A projekt legfontosabb eredményeként a
Felnőttképzési Országos Tanács (CNFPA)
jóváhagyta az alapítvány által kidolgozott
programigazgatói foglalkoztatási
standardot. Így tíz kompetencia-egységet
határozatunk meg, amelynek szükségesek a
programigazgatói munkakör betöltéséhez.
nek, jellemzõek úgy a nemkormányzati szférában, mint a
profitorientált és közszférában, ezért sokan úgy gondolják,
hogy szükséges egy menedzser, koordinátor vagy programigazgató alkalmazása. Annak ellenére, hogy benne van
a Romániai Foglalkozások Osztályozásában, a programigazgatói munkakörre nem volt elõzetes, egységes standard,
minõségi képzés, az ehhez szükséges kompetencia elemek
nem voltak egyértelmûen elhatárolva és kifejlesztve. A
Civitas Alapítvány projektje ennek az egységesített nemzeti
szakmai követelménynek felel meg.

Az eredménynek meghatározó szerepe van a szakmai
képzésekkel foglalkozó szervezetek számára, ugyanis egy
alapvetõ keretet biztosít a programmenedzsment területén
ajánlott oktatói programoknak.

A projekt legfontosabb eredményeként a Felnõttképzési
Országos Tanács (CNFPA) jóváhagyta az alapítvány által
kidolgozott programigazgatói foglalkoztatási standardot. Így

AZ ÉSZAKNYUGATI RÉGIÓBÉLI VÁLLALATOK VEZETŐINEK
MENEDZSERI KÉPESSÉGEINEK ÉS KULCSFONTOSSÁGÚ
KOMPETENCIÁIKNAK FEJLESZTÉSE
Támogató: Európai Unió a Humánerőforrás Fejlesztése elnevezésű Phare 2006 program révén
Megvalósítás időtartama: 2008. december – 2009. november
Program koordinátorok: SÖNBERGER Krisztián, KISS Emese
projekt célja egy integrált rendszer elkészítése a
képzés és átképzés fejlesztése érdekében, a vezetõi
képességek és kulcsfontosságú kompetenciák fejlesztése a romániai cégvezetõk körében, hozzájárulva ezáltal
a vállalatok versenyképességének erõsítéséhez.
A projekt két célcsoportnak szól, ezen belül a „top
menedzsment” és „közép menedzsment” az északnyugati
régió vállalkozóinak. A közvetlen haszonélvezõi a kis- és
közepes vállalkozások vezetõi lesznek (20 személy/tanfolyam), akik azáltal, hogy részt vesznek a tanfolyamon, fejlesztik a kulcsfontosságú kompetenciájukat. A végsõ fázisban a 400 példányban kiadott útmutató révén más cégek is

A

A projekt keretében a következő kurzus
modulok lesznek:
1. Projektmenedzser
2. Minőségirányítás
3. Kezdeményezés a kereskedelmi szektorban
4. PR és kommunikáció.
haszonélvezõi lesznek a projektnek. A versenyképes cégek
révén a helyi közösségek is elõnyhöz jutnak, mivel az õk
közösségükbõl kerülnek ki a cégek alkalmazottai, ezáltal
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csökkentve az északnyugati régió munkanélküliségi arányát.
A Civitas Alapítvány az egy életen át való tanulás elvének
hirdetésével továbbra is folytatja a minõségi tanfolyamok
szervezését, amelyeket a Munkaügyi Minisztérium akkreditált a kommunikáció és a projektmenedzsment területein.

MAGYAR NYELVŰ OKTATÁSI ANYAG FEJLESZTÉSE A
KÖZIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓKNAK
Támogató: Szülőföld Alap – Magyarország
Megvalósítás időtartama 2008. január - május
Programvezető: SÖNBERGER Krisztián
Civitas Alapítvány elsõdleges céljai közt szerepel a
helyi közigazgatás fejlesztése Romániában. Ezen a
szakterületen meghatározó az oktatás minõsége a
minõségi szakmai tevékenységek szempontjából, amelyeket
a jövõbeni köztisztviselõk és a helyi közigazgatásban dolgozók fognak végezni. Ezért tûztük ki célul a területen mûködõ
oktatási intézmények tananyagainak a javítását egy oktatási
anyag kiadásával, amely a magyar nyelvû ügyintézést biztosító közigazgatásban dolgozóknak nyújt segítséget. Elkészült
oktatási anyagok:

A

A program eredményeként, a szatmári
és sepsiszentgyörgyi közigazgatási szakon,
magyar nyelven tanuló egyetemistáknak 3
szakmai tananyagot biztosítunk a kurzusokhoz,
vizsgák és a licenszvizsga letételéhez.

- Dr. Gulyás Gyula Lõrinc: „Etika és felelõsség a közszolgálatban”
- Jenei György, Cãlin Hinþea, ªuta ªtefan: „bevezetés a
kizigazgatásba”
- Dr. Varga Attila: „Román polgári jog. Természetes személyek
és jogi személyek”
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III. A POLGÁRI TÁRSADALOM
FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
A SZÉKELYUDVARHELYI LAKOSSÁGI TANÁCSADÓ IRODA A
POLGÁROK SZOLGÁLATÁBAN
Támogatók: az Európai Unió a Phare 2005 (2007. december-2008. szeptember), illetve Phare 2006 (2008. december)
programjai révén, illetve a Civitas Alapítvány – saját forrásokból, valamint a székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal
Megvalósítás időtartama: 2002-től folyamatos
Programvezető: MIHÁLY István
székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda a
2002-ben történt megnyitása óta folyamatosan a
város és a környékbeli lakosság
szolgálatában áll. Az Iroda információs
és tanácsadói szolgáltatást nyújt a lakosoknak, akik ismerve jogaikat és
kötelezettségeiket könnyebben megérthetik és megoldhatják mindennapi
problémáikat. A tanácsadás bizalmas,
ingyenes, pártatlan és független, ezáltal biztosítva a hozzáférhetõséget mindenki számára.

A

Kezdetben az iroda – egy országos
közvélemény-kutatás eredményeként
meghatározott - 12 témakörökben nyújtott tájékoztatást és
tanácsadást: A késõbbiekben az egészségügy, szociális
segélyek, társadalombiztosítás, munkaügy, fogyasztóvédelem, polgári jogok és kötelezettségek, tulajdonjog, adók
és illetékek, oktatás, közjegyzõi eljárások, gyermekjogvédelem és közszolgáltatások témakörök mellet a konkrét
igények alapján újabbak jelentek meg: európai információk,
civil szféra, vállalkozás, cégek szolgáltatásai, férfi-nõi egyenjogúság, stb.
A tevékenység a tanácsadó és az ügyfelek közötti
õszinte, bizalomteljes kapcsolatra alapul.
A tanácsadást szakképzett szakemberek végzik,
folyamatosan aktualizált
adatbázissal és naprakész
törvénytár segítségével. A
pontos és naprakész információk biztosítása érdekben az iroda partnerkapcsolatokat alakított ki és
folyamatosan együttmûködik
országos, regionális és
helyi szervezetekkel,
intézményekkel.
Megnyitása és a 2008
év vége közötti idõszakban
az iroda szolgáltatásait közvetlen módon több mint 15.700
személy vette igénybe. 2008-ban 2146 különbözõ esetet
regisztráltunk, ami megközelítõleg 3.500 kiszolgált ügyfelet
jelent. A szolgáltatások legfontosabb fokmérõje az ügyfelek

elégedettsége. A növekvõ ügyfélforgalom, a visszatérõ
személyek bizonyítják a munka hasznosságát, ugyanakkor
örvendetes, hogy sokan már a fontos
döntések meghozatala elõtt megkeresik az irodát, megelõzve azt, hogy
információk hiányában rossz döntéseket hozzanak.
2008-ben is folytattuk a 2006-ban
megkezdett tevékenységet, melynek
keretében partnerségben az Udvarhelyi Híradóval egy hasznos információkat
tartalmazó rovatot szerkesztünk.
Ezúton minden héten 10.000
olvasóhoz juttatnak el közérdekû
információkat, 2008-ban 38 cikket
közöltünk. Amellett, hogy a módszer nagyon hatékony és
hasznos információszórásnak bizonyult, hozzájárult az iroda
népszerûsítéséhez is.
Az év folyamán 3 információs kiadványt jelentettünk
meg: Indulj eséllyel a munkakeresésben!, Nyugdíjtípusok a köznyugdíj-rendszerben, Fogyatékkel élõk jogai
és kötelezettségei. A románul és magyarul, közérthetõ
nyelvezetet használó kiadványok témáit az iroda mindennapi
tapasztalatai alapján választottuk ki.
A Helyi Szociális Partnereség keretében, 2003ban létrehozott www.sansz.
ro honlap szerkesztését és
frissítését 2008-tól a Lakossági Tanácsadó Iroda végzi.
A honlap látogatottsága
meghaladta a 10.000-et.
A hatékonyabb információszórás érdekében
2008-ban 10 tájékoztató
elõadást szerveztünk a
következõ témakörökben:
túlélõ nyugdíjas házastársnak járó havi segély,
strukturális alapok és közbeszerzés, munkakeresési
technikák fiatal végzõsöknek,
egyéni és családi vállalkozások adminisztrálása, támogatások és szubvenciók
végzõsöknek és alkalmazóiknak, tájékoztató az Európai
Unióról, fogyatékkal élõk jogai és kötelezettségei, turisztikai
egységek osztályozása és engedélyeztetése, pályázati
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lehetõségek önkormányzatoknak és civil szervezeteknek,
fiatalok állampolgári jogai és kötelezettségei.
Az említett sokféle módszer, illetve ügyfeleink és partnereink révén szolgáltatásaink évente közvetlen vagy közvetett
módon megközelítõleg 30.000 polgárhoz jutnak el.
A Lakossági Tanácsadó Iroda az
információs és tanácsadó szolgáltatás
mellett fontos szerepet tölt be 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, projekteket, szakmai hátteret
biztosítva munkájukhoz.
A Lakossági Tanácsadó Iroda a Civitas
Alapítvány és a Polgármesteri Hivatal
együttmûködésének eredményeként,
az Európai Unió által támogatott PHARE program finanszírozásával alakult meg.
2008 folyamán 10 hónapig Phare támogatással
mûködött az iroda, a másik két hónapban, az elõzõ évekhez
hasonlóan, az iroda mûködését fõként a Civitas Alapítvány
biztosította, amelyhez hozzájárult a másik alapító partner, a
székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal is.
Az iroda tevékenységének eredményeként 2005 végén
szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetként akkreditálták
az alapítványt, ami lehetõvé tette, hogy 2006-ban szolgáltatói szerzõdést köthessen a polgármesteri hivatallal szociális tanácsadás végzésére, amelyet 2007 és 2008 évekre
is meghosszabbítottak. 2008 decemberében megújítottuk

tagja 40 civil szervezet, amely irodákat alapított és mûködtet
országszerte.

Az év folyamán 3 információs kiadványt
jelentettünk meg: Indulj eséllyel a
munkakeresésben!, Nyugdíjtípusok a
köznyugdíj-rendszerben, Fogyatékkel élők
jogai és kötelezettségei. A románul és
magyarul, közérthető nyelvezetet használó
kiadványok témáit az iroda mindennapi
tapasztalatai alapján választottuk ki.

újabb 3 évre a szociális akkreditációnat.
Irodánk tagja, annak az országos hálózatnak, amely
több mint 60 helységben nyújt azonos szolgáltatásokat. A
Lakossági Tanácsadó Irodák Országos Szövetségének
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GLOBAL LIBRARIES ROMANIA
Támogató: IREX - International Research and Exchanges Board
Partenerek: Szilágy Megyei Könyvtár „Ioniţă Scipione Bădescu” – Zilah,
Déva
Megvalósítás időtartama: 2008. május - július
Programvezető: Ana-Maria DOBÂRTĂ

Hunyad Megyei Könyvtár „Ovid Densuşianu”-

“Global Libraries Romania” úttörõ program 2007-ben
indult el Románia öt megyéjében: Iaºi, Ilfov, Hunyad,
Szilágy és Tulcea megyékben. 2008-ban egy második forduló vette kezdetét. A projekt lebonyolításában részt
vettek ezen megyék megyei könyvtárai, valamint helyi civil
szervezetek.
Az elsõ forduló (2007) célja a közkönyvtárak
átalakítása modern információs központokká
számítógépek és internet segítségével. Abból a
megfontolásból született a gondolat, hogy ezt az
évszázadot az információ és az internet határozza
meg. Ezért tartottuk fontosnak, hogy a közösség
tagjai megismerjék és használni tudják ezt a technikai eszközt.
E projekt keretén belül a Civitas Alapítvány a
Szilágy Megyei Könyvtárat támogatta.
A második fordulóban (2008) alapítványunk a
Szilágy megyei és a Hunyad megyei könyvtárakkal
dolgozott együtt.
A könyvtárosokkal együttmûködve egy bevezetõ
találkozót szerveztünk a kedvezményezett közösségek, helyi önkormányzatok, informális vezetõk,
kisebbségek képviselõivel, hogy megismerjük és
beazonosítsuk az információs szükségleteiket.
Ezután on-line információs csomagokat állítottunk össze és újabb megbeszéléseket szerveztünk a
közösség tagjaival, hogy megismertessük és hasznosítási
útbaigazítást adjunk a csomag kezelésével kapcsolatosan.
A következõ témákban nyújtottunk segítséget: internetes
kommunikáció, munkahely közvetítés, törvénykezés, európai
támogatási források, turisztika, nevelés, mezõgazdasággal
kapcsolatos információk, stb.

A

Eredmények:
3 facilitált közösség, Nagyderzsida
(Bobota) és Szilágycseh (Cehu Silvaniei)
Szilágymegyében és Nagybár (Baru) Hunyad
megyében
7 információs csomag elkészítése és
bemutatása a közösségeknek
6 közösségi találkozó,
107 résztvevő.
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„SANSZ” SZOCIÁLIS PARTNERSÉG
Támogatók : LIA e.V. – Jugenddorf Lokod – Németország, ANPH – Románia, Co-operating Netherlands Foundations for CEE
Partnerek: LIA Alapítvány –Lókod, Wolter Alapítvány - Bikafalva
Projektvezető: ORBÁN Árpád
SANSZ partnerségi program egy gyakorlati bizonyíTöbbször sikerült a helyi önkormányzatok, a megyei
tása az alapítvány hitvallásának. 2003-ban jött létre tanács, illetve más támogatók bizalmát elnyerni, azért,
a Helyi partnerség a szociálisgondozás hatékony- hogy a saját finanszírozásból elindított szociális szolságának növeléséért – Székelyudvarhely szociális fejlesztési gáltatást fenntarthassuk. Így elismerést nyert a hálózat
stratégiájának elkészítésével egyidejûleg, amely a Civitas szükségszerûsége, amelyben a sociális felelõsségre
Alapítvány 1997-ben elindult szociális partnerségének a fej- építettünk.
lesztésére alapszik.
A Civitas Alapítvány, valamint a LIA és WOLTER AlapítE folyamat célja egy tartós partnerség létrehozása,
vány fölvállalta a hátrányos helyzetû és árva gyerekek
amely által hatékonyabban kezelhetjük a felmerülõ szociális
támogatását. Igy sikerült a „A védett otthon kialakítása
problémákat Udvarhelyszék térségében. Célkitûzéseink:
hátrányos helyzetûek számára” projekt kivitelezése is, amely
- hatékony együttmûködés
által egy meglévõ hiányt tudazon helyi önkormányzatok, intunk pótolni a térségben.
A szociális fejlesztési stratégia, amelyet
tézméntek és civil szervezetek
Folyamatosan fejlõdik a szoa Civitas koordinálásával 2008-ban
képviselõivel, akik szociális
ciális téren dolgozók mentalifrissítettünk, nyolc fontos területet foglal
téren tevékenykednek
tása és továbbra is serkentjük
magába.
- szakképzés fejlesztése
az egyöttmûködést. Ez annak a
szociális téren
bizonyítéka, hogy a rendszer és
- szociális stratégia készítése (különbözõ területen) amely a hálózat mûködik!
hatékony segítségnyújtást biztosít a bajbajutottak számára
- közös projektek tervezése és kivitelezése, amelyek a
beazonosított helyi szükségletekre alapoznak

A

Mindannyian hiszünk a „ Partnerség a mában, esély
a holnapban” jelszavunkban. A 11 év szociális partnerség azt bizonyítja, hogy képesek vagyunk a hosszantartó
együttmûködésre és e partnerség vezetésére.

ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL HETE
A Civitas Alapítvány felzárkózott ahhoz a 17 európai
országhoz, ahol megszervezik évente az Állampolgári Részvétel Hetét. Egyhetes programról van szó, amely keretén
belül a civil/nonprofit szervezetek, illetve különbözõ intézmények a részvételre, valamint az aktív állampolgárságra
irányítják a figyelmet. Jó példák bemutatása, illetve a
hiányokra és szükségletekre való rávilágítás által mobilizálják
a társadalom különbözõ csoportjait.

A Civitas Alapítvány által szervezett
események a fiatalokat szólították meg, hiszen
egy élő demokráciának szüksége van tudatos
állampolgárokra, akik aktívan részt vesznek a
jövő, illetve az életterük építésében. Hogyha
ezeknek a fiataloknak sikerül megérteni már
ebben a korban az állampolgári részvétel
fontosságát, akkor sokkal könnyebben érzik
magukénak majd az életük során és felnőttként
hozzájárulnak egy erős demokratikus rendszer
kialakításához.
Az egyhetes program során közvéleményt alakítanak a
civilek, a közösség aktív tagjai, akik hallatják a hangukat a
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helyi és kistérségi problémákkal kapcsolatosan. Az események állampolgári részvételre, demokratikus döntésre, aktív
állampolgárságra öszpontosítanak, illetve a helyi részvétel
lehetõségére. E program keretén belül a jó példák bemutatására is sor kerül.
Bárki csatlakozhat az ÁRH-ez, akinek fontos a közösségi
kezdeményezések elindítása és fejlesztése, a részvétel, az
aktivitás, a demokrácia és a civil társadalom fejlesztése.

Az események fõ
szervezõje és koordinátora
nemzetközi szinten a Central
and Eastern European Citizens Network (www.ceecn.
net) hálózat.
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HÁLÓZATI TEVÉKENYSÉGEK
A Civitas Alapítvány a következő országos és nemzetközi hálozatok tagja:
Ruralnet - www.ruralnet.ro
Citizens’ Pact for SEE - www.citizenspact.org
Pannonforrás - www.pannonforras.hu
Szociális Partnerség-Székelyudvarhely– www.sansz.ro
Lakossági Tanácsadó Irodák Szövetsége - www.robcc.ro
Bosporus International Network – www.bosporus.org

RURALNET
Támogató: Charles Stewart Mott
Partnerek: 22 civil szervezet a RuralNET hálózatban
Megvalósítás időtartama: 2006 - 2008
Programezetők: INCZE Zsuzsánna, BALOGH Márton
uralNet feladata a romániai vidéki közösségek fejlesztése a résztvevõk kompetenciájának növelése és
hasznosítása által. A hálózat kialakítása
arra a szükségletre adott választ, amely azon szervezetek körében fogalmazódott meg, akik aktívan
részt vesznek a vidékfejlesztésben. Jelenleg az
egyik legdinamikusabb hálózat, amely a román
civil szervezetek körében mûködik. Célunk, hogy
a RuralNet a vidékfejlesztés fontos szereplõjévé,
illetve a Mezõgazdasági, Erdõgazdálkodási és
Vidékfejlesztési Minisztérium partnerévé váljon a
vidékfejlesztési politikák kialakításában.
E hálózat keretében a Civitas Alapítvány feladata a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv megvalósításának monitorizálása és
az átláthatóság növelése.
2008-ban a hálózat részére egy tanulmányt végzett a
Civitas „A fõ szereplõk tapasztalatainak értékelése (területi
adminisztratív egységek, magánvállalkozók és Megyei Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Igazgatóság) a nemzeti
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fejlesztési alapokból, illetve az Európai Unió elõcsatlakozási
alapokból támogatott programok kivitelezése terén”. Az
eredmények négy kerekasztalbeszélgetés
keretében kerültek bemutatásra Iasi-ban,
Kolozsvárott, Temesváron és Bukarestben. A
záró kerekasztalbeszélgetés a Mezõgazdasági
Minisztérium székhelyén került megrendezésre,
amelyen részt vettek nemcsak a civil szervezetek és a minisztérium képviselõi, hanem
más intézmények is, akik érintettek a vidékfejlesztés területén.
A kerekasztalbeszélgetés egyik fontos
következtetése, hogy a RuralNet továbbra is aktív szereplõje
kell hogy legyen a romániai közösségszervezés folyamatának. Ugyanakkor az is megfogalmazódott, hogy a hálózat
tagjai más, a vidékfejlesztésben aktív szerepet vállaló
szervezetekkel is együtt kell mûködjenek ahhoz, hogy
releváns tanulmányokat tudjanak végezni ezen területen.
Egy ilyen dokumentum létezése elengedhetetlen, hiszen
kiinduló pontot tud adni a különbözõ problémák
megoldásában úgy a civil szektor, mint a hivatalos
szervek részére.
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LAKOSSÁGI TANÁCSADÓ IRODÁK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE (LTIOSZ)
A Lakossági Tanácsadó Irodát a székelyuvarhelyi Civitas Alapítvány hozta létre, partnerségben a helyi önkormányzattal a PHARE – Polgári Társadalom Fejlesztése elnevezésû – Európai Unió által finanszírozott program révén. Az iroda tagja
annak az országos hálózatnak, amelyet a LTIOSZ mûködtet és koordinál másik 55 irodával együtt. A hálózat fenntartása az
Európai Unió Phare Program finanszírozása által, illetve önrész hozzáadásávak történik. Célja egy színvonalas szakmai háttér
biztosítása az irodák részére, ugyanakkor támogatja a munkapontok fejlesztését és újabb munkapontok létrehozását is.
Ahhoz, hogy egy demokratikus társadalomban az esélyegyenlõség valóban mõködjön minden állampolgárnak jogában
áll hozzájutni mindazon információkhoz, amelyek révén megismeri alapvetõ jogait és kötelességeit. A LTIOSZ biztosítja – a
Lakossági Tanácsadó Irodák által- az állampolgárok esélyegyenlõségét az információk elérésében, hogy ezáltal megismerjék az õket érintõ jogokat és kötelességeket.

EURÓPAI TELEHÁZAK
A Microsoft támogatása által létrejött teleházak a Civitas Alapítványt az Európai Teleházak hálózatába kapcsolta be. Ez
egy kiterjedt és ismert hálózat, amely az európai teleházak mûködésének a hatékonyságát méri, támogatva a tudásátadás
és képzés lehetõségét a tagok között.
A teleház egy olyan hely, ahová bárki beléphet, ahol a személyek segítséget kapnak a számítógép, imternet és más digitális eszközök használatára, hogy elérjék a szükséges információkat, kapcsolatot létesítsenek, kommunikáljanak és tanuljanak egymástól. Ezáltal megszerzik azokat a képességeket, amelyek elengedhetetlenek a XXI században, növelve ezáltal a
munkapiaci esélyeket, a társadalom aktív résztvevõivé válnak vagy éppen a saját életük javulásához, átalakításához járulnak
hozzá.

PANNON - FORRÁS
A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért a Kárpát-Medencei Felnõttképzési és Szolgáltatási Hálózat egyik alapító
tagja, amely Pannon-Forrás Hálózatként ismert.
A hálózat küldetése egy szabványos képzési csomag öszeállítása Kárpát-Medencei szinten, amely a térségben
beazonosított szükségletekre alapoz.
A hálózat tagja között találhatók nemcsak civil szervezetek, hanem kereskedelmi társaságok és közintézmények is. A
hálózat mõködését a magyar állam támogatja a Szülõföld Alap és a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében.

SANSZ
2002-ben néhány udvarhelyszéki szervezet és intézmény egy közös program keretén belül létrehozta a Helyi Szociális
Partnerséget. A partnerség célja hártányos helyzetben élõ személyek, illetve családok informálása, támogatása, felkarolása
problémáik megoldásában. Fontos események, amelyeken az alatítvány képviselõi résztvettek a 2008-as év során
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A 2008-AS ÉV FOLYAMÁN A CIVITAS ALAPÍTVÁNY
A POLGÁRI TÁRSADALOMÉRT KÉPVISELŐI
KÜLÖNBÖZŐ ESEMÉNYEKEN VETTEK RÉSZT,
AMELYEKBŐL A KÖVETKEZŐK KERÜLNEK
MEGEMLÍTÉSRE:
PREPARE gyakornokok tapasztalatcseréje program
Szlovákiai Vidéki Parlament keretén belül 2008. február 26– március 10
Telecentre Leaders Forum – Europe and Baltic IT&T 2008 Forum: eBaltics
IT Konferencia, a számítógép kihatása a közösségek életére, Riga, Lettország, 2008. április 8-11
RÉS Egyesület a Regionális és Lokális Munkaerõpiac Fejlesztéséért
Tapasztalatcsere – Debrecen, Magayrország, 2008. május 13-15
INTER-MUNICIPAL CO-0PERATION
- Ad-hoc Projects or Permanent Institutional Structures?
Regional Workshop - Peccioli, Olaszország, 2008. június 10-13
PannonForrás Konferencia
Tapasztalatcsere és stratégiai tervezés – Békéscsaba, Magyarország, 2008. június 25-27
Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztésérõl – V- dik
nyári szabadegyetem, Kunbábony, Magyarország, 2008. julius 23–26,
Kölcsönösség – Bizalom – Együttmûködés
Leader Tábor – Zabola, Kovászna megye, 2008. augusztus 13-15
Vidékfejlesztés a Fekete Tenger régióban
Konferencia – Kusadaci, Törökország, 2008. szeptember 15-22
Citizens Participation Week – Állampolgárok Részvételi Hete – Székelyudvarhely, 2008. szeptember 22-28
Közösségfejlesztés Romániában Konferencia –II.dik alkalom
”Közösségfejlesztés és közösségi programok Európában” - Iaºi, 2008. október 17–18
Euregia – Helyi és regionális fejlesztés Európában
Konferencia és nemzetközi vásár – Leipzig, Németország, 2008. október 27-29
Körös-Sárrét Kistérség – Tapasztalatcsere
Szeghalom, Füzesgyartmat, Vésztõ, Magyarország, 2008. október 16-17
Vidékfejlesztés Nemzetközi konferencia
Csíkszereda, 2008. november 4-5
X-dik Civil Fórum – A civiltársadalom szolidaritási helye: Értékünk az ember!
Kolozsvár, 2008. december 5-6
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C HAPTER NAME

KIADVÁNYOK
LTI – „Indulj
eséllyel a
munkakeresésben!”

LTI –
„Fogyatékkal
élők jogai és
kötelezettségei”

LTI –
„Nyugdíjtipusok
a köznyugdíjrendszerben”

Dr. Varga
Attila: „Román
polgári jog.
Természetes
személyek és
jogi személyek”

Dr. Gulyás Gyula
Lőrinc: „Etika
és felelősség a
közszolgálatban”
Jenei György,
Călin Hinţea,
Şuta Ştefan:
„Bevezetés a
kizigazgatásba”

Helyi Fejlesztés
a Fekete Tenger
régióban
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PÉNZÜGYI JELENTÉS
RON

Jövedelmek

743.715

Adományok

171.885

Vissza nem térítendõ támogatások

90.088

Tanácsadásból származó jövedelmek

101.415

Egyéb jövedelmek

380.327

Költségek

700.822

Személyi jellegû költségek

184.897

Munkálatok és szolgáltatások

262.444

Infrastrukturális és adminisztrációs költségek

111.069

Gazdasági tevékenységgel kapcsolatos költségek

97.297

Egyéb költségek

45.115

Nettó eredmény

42.893

Civitas Alapítvány élt azzal a lehetõséget, amelylyel az 2007-ben a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány
állampolgárok eldönthetik, hogy a jövedelmi adójuk számos más helyi civil szervezettel együttesen egy
2%-ával
civil
szerkampányt indított a program
vezeteket támogatnak. Ezáltal
népszerûsítése céljából. A helyi
A „2%-ot Udvarhelynek” kampány
egyfajta partnerség jött létre
média támogatásával minden
eredményei közé sorolható a nagyfokú 2%-os civil
az állampolgárok, a pénzügyi
szervezetnek lehetõsége
átirányítás. 40.000 lejről 106.000 lejre, azaz volt bemutatkozni
hatóság és a civil szervezetek
és megis30.000 EUR-ra emelkedett az átirányított
között. Gyakorlatilag az álmertetni tevékenységét.
összeg nagysága és országos szinten elnyerte Többszáz szórólap és brosúra
lampolgárnak lehetõsége van
a „Legjobb intézményi kampány pénzalap
megmondani az államnak, hogy
került szétosztásra a városban,
megszerzésére” díjat.
mit szeretne tenni jövedelmi
és egy katalógus, amelyadójának két százalékával.
ben a helyi civil szervezetek

A
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mutatkoztak be, hogy ezáltal is érthetõbb és átláthatóbb
legyen a tevékenységük és az állampolgárok könnybebb
tudjanak dönteni, hogy kit támogatnak.
A kampány egy „2%-os Fesztivál”-al zárult.
A „2%-ot Udvarhelynek” kampány eredményei közé sorolható a nagyfokú 2%-os átirányítás. 40.000 lejrõl 106.000
lejre, azaz 30.000 EUR-ra emelkedett az átirányított összeg
nagysága és országos szinten elnyerte a „Legjobb intézményi kampány pénzalap megszerzésére” díjat. 2008-ban több
támogatást kapott a helyi médiáktól, bemutatván ezáltal az
Udvarhelyi Híradóban a helyi civil szervezeteket ( a 2007-es
brosúrák helyett), több jogosultságot adva a kampánynak.
Ez a hozzájárulás a médiák magyszabású támogatása révén
a 2%-os kampány során 29%-ról (2007) 42%-ra (2008)
emelkedett a jövedelemadó tudatos felhasználása a lakosság részérõl, jóval meghaladva ezáltal az országos szintet.
Eddig 16 szervezet kapcsolódott be: Agora Fenntartható
Fejlesztési Munkacsoport, Artera Alapitvány, Bibliofil Alapitvány, Cimbora, Civitas Alapítvány, Erdélyi Kárpát Egyesület,
Fejér Sport Klub, Kuckó Egyesület, Magyar Gyökerek,
Nézõpont Kulturális Egyesület, Orbán Alapívány, Pro Teatrum Alapítvány, Református Diákotthon Alapítvány, Vendor
Sport Klub, Udvarhelyi Fiatal Fórum.
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TÁMOGATÓK
Európai Unió Phare Programja

Microsoft România
LIA Deutschland

Szülõföld Alap

Project Harvest Hope

Charles Stewart Mott Alapítvány

Székelyudvarhelyi Pogármesteri Hivatal

Black Sea Trust of the German Marshal Fund

International Research & Exchanges Board
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•
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•

Agency for Regional Development and Investments-Yambol (Yambol ARDI) - Bulgária
Agora – Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport
AQUA PROCIV K.F.T.
Békéscsabai Regionális Munkaerõ-fejlesztõ és Képzõ Központ
Beszterce-Naszód, Fehér, Hunyad, Kolozs, Kovászna megyék tanácsai
Beszterce-Naszód, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Maros, Szilágy, Szatmár megyék helyi önkormányzatai
Citizens’ Pact for South Eastern Europe
Domus Karitatív Egyesület - Székelykeresztúr
Délkelet-olaszországi Szociális Szövetkezetek Szövetsége – Olaszország
Demokratikus Kezdeményezésekért Egyesület - Macedónia
Develoconsult Kft. – Székelyudvarhely
Edirne Young Businessmen Association (EGIAD) – Törökország
“Erdélyi Fennsík” Önkormányzatok Fejlesztési Egyesülete - Kolozs
Euro-Atlanti Fiatalok Klubja – Makedónia
EOS – Educating for an Open Society
Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség
Europeans Egyesület és Eszék (Osijek) Önkormányzata - Horvátország
Fiatalok Parlamentje, Nis – Szerbia és Montenegró
Für Menschen in Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung
Fiatalok Helyi Tanácsa – Zilah
Gellért Alapítvány - Szentegyháza
Hargita Megyei Munkaerõelhelyezõ Ügynökség
Hargita Megyei Drogmegelõzési és Tanácsadási Központ
Harvest Hope Homorod - Oklánd
Helsinki Citizens’ Assembly - Tuzla, Bosznia-Hercegovina
Ifjúsági Kulturális Információs Központ, Gabrovo – Bulgária
Kis-Küküllõ Kistérségi Társulás
Kereskedelmi Kamara, Jaen - Spanyolország
Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közpolitikai Központ (CENPO) – Kolozsvár
Kolozsvári Regionális Közigazgatási Képzési Központ
Közösségfejlesztési Központ, Mitrovica (Community Building) – Koszovó
Kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Kommunikációs és Közigazgatás Tudományi Kar
LAM Alapítvány – Illyefalva
LIA Alapítvány - Lókod
Livorno Sviluppo tartomány, Livorno, Olaszország
Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség
Magyarországi LEADER Iroda
Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja - Pécs
Mezõgazdaság és Vidékfejlesztési Igazgatóság- Kolozs megye
“Mãgura” Önkormányzatok Fejlesztési Egyesülete - Kolozs
Montenegrói Paraplégusok Egyesülete – Szerbia-Montenegró
Pro Demokrácia Egyesület – Kolozsvár
Temes Megyei Gazdaságfejlesztési Ügynökség (ADETIM)
“Szamos-Nádas” Önkormányzatok Fejlesztési Egyesülete – Kolozs
Székelyudvarhely és Szentegyháza Polgármesteri Hivatalai
Student Government - Tirana, Albánia
UNO - Bosznia-Hercegovina
UTILITAS K.F.T.
Vidékfejlesztési Forrásközpont (CAR) - Temesvár
Wolter Alapítvány – Bikafalva
WOLVERHAMPTON Egyetem – Nemzetközi Fejlesztési Központ
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ÖNKÉNTESSÉG ELVÉNEK ALKALMAZÁSA
008-ban 7 fiatal végzett az alapítványnál önkéntes munkát, ami összesen 1500 órának felel meg.
Az évek során a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért önkéntesek bevonásával valósította meg projektjeit. Azért
tartjuk fontosnak az önkéntes munkát, mert minden embernek van egy saját elképzelése az önkéntességrõl és arról,
hogy hogyan tud részt vállalni a közösség életében. Minden önkéntes új lendületet hoz magával. Ezáltal próbálunk felelõsséget
vállalni és felelõssé tenni másokat is, hogy bekapcsolódjanak a közösség fejlõdésébe. Az önkéntesek egy bevezetõ képzés
után részt vettek az alapítvány valamelyik projektjének a megvalósításában.
2008-ban az önkéntesek kérdõívezést végeztek Kolozs megye kölönbözõ közösségében, amelyet késõbb
összegyûjtöttek és kiértékeltek. Így megtudták, hogy milyen a fejlettségi szint ezekben a közösségekben, mennyire megelégedettek a társadalmi élettel a közösség tagjai, milyen a kapcsolat a helyi önkormányzat és a lakosság között. Ugyanakkor
megsimerhették, hogy hogyan és milyen javaslatokat tettek helyzetük javulása érdekében és milyen program keretén belül
lehetne ezeket megvalósítani. Az önkéntesek részt vettek a különbözõ találkozókon is, amelyeket az alapítvány szervezett a
vidéki közösségek számára.

2

Laura a Babes-Bolyai Egyetem Politika, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karán tanul németül. Nagyon fogékony és dinamikus személyiség, aki aktívan részt vett
„A Civitas Alapítványnál végzett tevékenység nagyon hasznos
az alapítvány vidékfejlesztés
volt
a kommunikációs és PR készségek fejlesztésében. Általában
területén végzett projektjeiben.
mindenkinek van egy általános elképzelése azokról a problémákról,
Kérdõívezést végzett a közösamelyekkel a vidéki közösségek küszködnek. De
ség tagjaival és részt vett a
amikor lehetőséged van közvetlen kapcsolatba
támogatott közösségekben
kerülni
velük kérdőivezés vagy közösségi találkozók
szervezett megbeszéléseken,
alkalmával, akkor érted meg a vidék- valamint a
találkozókon. Sok türelemrõl
regionális fejlesztés valós szintjét, kihívásait. A
és kitartásról tanuskodott a „A
Kolozs megyei önkormányzatokkal való kapcsolat
fõ szereplõk tapasztalatainak
során betekintést nyerhettem ezek aktív vagy passzív
értékelése a nemzeti fejlesztési
hozzáálásáról, arról, hogy milyen az együttműködés
alapokból, illetve az Európai
és kommunikáció a különböző szervezetek, illetve
Unió elõcsatlakozási alapoka lakosság között. Ezek a tapasztalatok a Civitas
ból támogatott programok
Alapítvány tevékenységének a megismerését, de
kivitelezése terén” tanulmány
ugyanakkor az elismerését is váltották ki belőlem azáltal, ahogyan a
kivitelezése során. Kapcsojelenlegi közösségfejlesztés helyzetét elemezték és projektjeik során
latba lépett az önkormányzatok
megoldásokat ajánlottak ezekre. Meggyőződésem, hogy bárki, aki ebben
vezetõségével, ismertette a
a témában érdekelt, aki tanulni és résztvállalni kíván ezen területen, csak
tanulmány célját és kérdõíveket
nyerhet azáltal, hogy a Civitas mellé szegődik.” – Laura Crişan
küldött szét, amelyeket kitöltve
össze is gyûjtött. 67 napot
önkénteskedett, összesen több mint 402 órát. Számos román-angol fordítást végzett. Valóban egy nagy segítség volt a
Civitas munkájában.
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A CSAPAT ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐK
Kurátorok:
KOLUMBÁN Gábor – Elnök
BAKK Miklós – Tag
ECKSTEIN KOVÁCS Péter - Tag
ENACHE Smaranda – Tag
HAJDÓ Csaba – Tag
Kolozsvári iroda csapata:
BALOGH Márton - regionális igazgató
PÁSZTOR Enikõ Andrea – aligazgató
LÁSZLÓ Edit - könyvelési szakértõ
SÖNBERGER Krisztián - program koordinátor
KÁDÁR Imola – adminisztratív asszisztens
INCZE Zsuzsánna – program koordinátor
DOBÂRTÃ Ana Maria – projektasszisztens
TÕTÕS Annamária - projektasszisztens
CIOBANU Carmen - projektasszisztens
KISS Emese – irodavezetõ
Székelyudvarhelyi iroda csapata:
ORBÁN Árpád - regionális igazgató
MIHÁLY István - program koordinátor
BÁLINT Mária Magdolna - projektasszisztens
CSÁKI Rozália - program koordinátor
DÉNES Géza Lajos – könyvelési szakértõ
PAKOT Mónika – projektasszisztens
BALL Alecia - Peace Corps önkéntes
MÁR
István - program koordinátor

BOLDIZSÁR-ZEIK Zsuzsanna
Együttmûködõk:
HOSU Ioan – tanácsadó, képzõ - Kolozsvári Babeº–Bolyai
Tu dományegyetem, Politika-, Kommunikációs- és Közigazgatástudományi Kar
POP Daniel – tanácsadó - CENPO
POP Florin - tanácsadó
TÁNCZOS András – informatikus - LINEART
BOSOVSCHI Amanda - tanácsadó
OLTEANU Sinziana - tanácsadó - CENTRAS
HÃLÃªANU Vasile - tanácsadó – OTL Botoºani
SIMÓ Csaba - tanácsadó – Develoconsult Kft.
FLEISZ Zoltán - tanácsadó – Develoconsult Kft.
ILYÉS Ferenc - tanácsadó – Modern Üzleti Tudományok
Fõiskolája (MÜTF)
STÃNICÃ Viorel – Közalkalmazottak Regionális Képzési
Központja, Kolozsvár
LÁZÁR László – képzõ - SZEKE
PÉTER Mária – könyvelési szakértõ – Contexpert Kft.
SZILÁGYI Csaba – tanácsadó – Wolter Alapítvány
BENCZE Ilona –tanácsadó– KUCKÓ Egyesület– Székelyudvarhely

Önkéntesek:
MOLNÁR Emese
DOBOS Erika
CRISAN Laura
VAITUS Adina
CRETIU Lucia
KULCSÁR Orsolya

Elérhetőségek
Kolozsvári regionális iroda:
400124 Kolozsvár, 1989. December
21 sugárút 108/22 szám
tel. +40-264-590554, fax: +40-264590555, office@civitas.ro
Székelyudvarhelyi regionális iroda:
535600 Székelyudvarhely, Bethlen
Gábor utca, 43 szám
tel/fax: +40-266-218481,
office.udv@civitas.ro
www.civitas.ro
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