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A Civitas Alapítvány tizennyolcadik esztendejéről szóló éves
jelentését tartva kezében, bizonyára örömmel olvassa, hogy
alapítványunk munkatársi csapata, programjai és partnerei
által elérte a „felnőtt kort” a felelős fejlesztés területén.
A közel két évtizedes szolgálat megérlelte a szakmaiság
és elkötelezettség gyümölcseit. Éves jelentésünkben
projektjeinkről a három nagy célterületünket követve
számolunk be:
- helyi és vidékfejlesztés;
- civil társadalom fejlesztése;
- humánerőforrás-fejlesztés.
Tevékenységeinkkel az önkormányzatok
hatékonyságának növelését és az
állampolgárok helyi döntéshozatalban való
részvételét is ösztönözzük.
A fejlesztés, mint a hatékony, célirányos
társadalmi beavatkozás, amit a közösségek
életminőségének javítása érdekében teszünk, egyre
erőteljesebb kihívás a válságok korszakában. Válságos
időket élünk, és ezért sokan vannak, akik bizonytalanul
viszonyulnak a jövőjükhöz. A jövőtlenség állapota kezd
elhatalmasodni. Ugyanakkor, egyre több helyi közösség
ébred rá a jövőteremtés lehetőségeire és szükségére. Az
autonómia igénye erősödik, az emberek nem szeretnének
függni sem a gazdasági, sem a politikai folyamatoktól. A
civil kurázsi, a saját életről való felelős gondoskodás igénye
fogalmazódik meg számos találkozás alkalmával.
Partnereinkkel együttműködve, a részvételen alapuló

fejlesztés területén új módszereket honosítottunk meg.
David C. Korten úgy határozza meg a fejlődést, mint
azon feltételek/képességek megteremtése, melyek
hozzásegítenek a közösségek saját erőforrásainak
értékesítéséhez.
Alapítványunk következetesen és a helyi közösségeknek
elkötelezett módon alakítja programjait, biztosítja
ezek tevékenységeihez a forrásokat és partnereivel,
finanszírozóival szorosan együttműködve végzi
fejlesztő munkáját.
Az érettség a szakmában mindenekelőtt
hitelességet követel meg. A gondolat, a szó és a
tett sajátos „civitas-os” egységét valósítjuk meg.
Ezáltal, hitünk szerint segítjük a helyi közösségek
jövőteremtését.
Bízom benne, hogy éves jelentésünk híven
tükrözi mindezt, és ezáltal hozzájárul a jobb
megismerésünkhöz, a jövőbeli partneri
kapcsolatok működéséhez elengedhetetlen
bizalom fenntartásához.

Tisztelettel,
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A Civitas Alapítványt 1992-ben alapítottuk. Célkitűzésünk
a helyi és regionális fejlesztési törekvések elősegítése. Az
alapítvány létrehozásának legfontosabb céljai között
szerepelt a helyi önkormányzatok hatékonyságának
növelése, valamint az állampolgárok szerepvállalásának
ösztönzése a döntéshozatalban és a közösségi problémák
megoldásában.
Az alapítás óta eltelt 18 évben a Civitas Alapítvány
sikeres közösségfejlesztő programokat bonyolított
le, hangsúlyt fektetve úgy a helyi önkormányzatok
felkészítésére az Európai Uniós integrációs folyamat
eredményeként bekövetkezett helyzetre, mint a polgárok
felkészítésére (képzések, tréningek, tájékoztató találkozók
révén). Az alapítvány így katalizátorként vesz részt a
közösségfejlesztési folyamatokban. Ebből a szempontból a
Civitas a változásban partner és a fejlesztésben munkatárs
kíván lenni.

;#!7-!#!$9&<!+=>?$=/
Az alapítvány Romániában két regionális irodával működik,
az egyik az Észak-nyugati régióban, Kolozsváron, a másik a
Közép régióban, Székelyudvarhelyen.

@!7A+!$9&+!<!*=/&
Elsősorban Erdélyben tevékenykedünk, de vannak országos
és dél-kelet európai szintű projektjeink is.
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B7('7,3(-&=/&>7(C!-$!A szervezet keretében megvalósuló programok és projektek
három fő célterülethez kötődnek, melyek összhangban
vannak a főbb stratégiai alapelvekkel és a stratégiai
dokumentumokkal:
tIFMZJÏTSFHJPOÈMJTGFKMFT[UÏT
tDJWJMUÈSTBEBMPNGFKMFT[UÏTF
tIVNÈOFSǮGPSSÈTGFKMFT[UÏT
Tekintettel arra, hogy a román társadalom fejlettségi szintje
jóval elmarad az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjétől,
arra törekszünk, hogy egy látható javulás megvalósulását
támogassuk, ennek érdekében folytattuk az előző években
elindított programjaink és újabb támogatókat keresünk a
fenntartásukhoz. A képzési szolgáltatásaink és tanácsadás
mellett a helyi közigazgatási intézményekkel is folyamatos
kapcsolatban állunk, segítséget nyújtunk teljesítményük
javításához.
Projektvezetőink az alábbiakban bemutatják a 2009-ben
megvalósított projektjeiket, megosztják tapasztalataikat és
a legfontosabb eredményeket is.Q

F!+G9&=/&7!'9()5+9/&<!C+!/#$=/
RQ8SQL&T!)$(7&B7('7,3&
!"#$%&',J&K9"9$,/&8+,>?$"5)G&,&B(+'579&@57/,*,+(3=7$&=/&.57>5$(-&P!3#!$-:#9&8+,>?$"5)G
()#*+,&-+.+&/,J&L(#5+9,&K;M.ND&O/2#/,)),&NPKOQD&N/$"5)&TML
„Olyan, mint a saját gyermekünk. Eme újszerű és egyedi
projektünk ötlete a 2007 végén megszervezett LEADER
karavánunk alkalmával született meg bennünk. Európa
szerte nem volt még ilyen kezdeményezés. Erre büszkék
is vagyunk, mert bár nem volt egyszerű, de sok jó embert
és Erdélyből több térséget is sikerült megmozdítani és
megnyerni a LEADER programnak.”
„Összesen 10 erdélyi kistérséggel és 10 magyarországi
LEADER+ programban tapasztalt szakértővel kezdtünk el
dolgozni. A mentorok segítségével minden kistérségben
több közösségi találkozó szerveződött, a LEADER
programmal kapcsolatos információk átadására és
tapasztalatcserére került sor. Több romániai kistérség is jó
kapcsolatot alakított ki a mentor magyarországi térségével.
Tapasztalatcseréket is szerveztek.” Q
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()#*+,&-+.+&/,J&L(#5+9,"&K;M.ND&O/2#/,)),&NPKOQ0
„Ezt a projektet
keretében tevékenykedő személyek töltenek meg
a Civitas
élettel. A hálózatban folyamatos a kommunikáció és az
Alapítvány maga
információcsere, továbbá mindegyre törekszünk megoldást
finanszírozza,
találni a felmerülő különböző problémákra.”
mert nagyon
fontosnak tartjuk. „Ami az eredményeket illeti, sikerült bővíteni a hálózatot új
Azok a személyek, közösségek és új helyi fejlesztési ügynökök bevonásával. A
akik a vidéki térségben helyi fejlesztési folyamatokat
helyi fejlesztési ügynökök közül többen kapcsolódtak be
segítenek, lényeges szerepet töltenek be és a változást
kistérségek létrehozásába és számos pályázatot adtak le a
segítik. Számos fejlesztési lehetőség van, de gyakran
községek és a kistérségek fejlesztésére. A projekt országos
hiányoznak a támogatások, ahogy azok a személyek is,
szinten több mint 200 helyi fejlesztési ügynökkel indult el.
akik helyben vannak, rendelkeznek a megfelelő tudással,
Ezek közül jelenleg a Civitas Alapítvány koordinálásában
lelkesedéssel és következetességgel. Ez egy élő projekt,
több mint 30 helyi fejlesztési ügynök vesz részt helyi
amelyet a Központi és Észak-nyugati térségben e hálózat
fejlesztési stratégiák kidolgozásában.” Q
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2009. május hónapjában
indult útjára a Hagyományaink
Gyümölcsei elnevezésű projekt,
amelynek célja javítani a
vidéki vállalkozók megélhetési
lehetőségein a helyi természeti
erőforrások, elsősorban a helyi
hagyományos gyümölcsfajták és
erdei vadfajok fokozott és fenntartható hasznosítása
révén. A projekt keretében kifejezett szándékunk
ráirányítani a helyi közösségek figyelmét a régi
hagyományos gyümölcsültetvények és erdei fajok
gazdasági és környezeti értékére, illetve azok
gyümölcseinek hagyományos feldolgozási lehetőségeire.
A vidéki gazdálkodók kifejezetten jól fogadták a
kezdeményezést annál is inkább, mert segítünk az
előállított termékek értékesítésében is és az új piaci
lehetőségek feltárásához szükséges piackutatás
elvégzésében. A projekt legalább 10 olyan helyi
közösség bevonásával valósul meg, amelyek a múltban
is már bizonyították tenni akarásukat boldogulásuk
érdekében. A célkitűzéseink megvalósításában a projekt
partnereink között vannak a Norvég Királyi Fejlesztési
Társaság, az Agora – Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport,
az Udvarhelyszéki Magyar Gazdák Egyesülete, a Modern

Üzleti Tudományok Főiskolája és a Marosvásárhelyi
Egyetemi Társaság.q

5)G5-&4!#575/,D&$57/,*,+39Z',#*,/5'9&=/&-:7)G!#!$9&3!'[C?$5/&
!"#$%&',10\9+5'4,)-&=/&L(35)9,&-(735)G,
()#*+,&-+.+&/0%023-3&%4056%78&-!9:0);4.;)/610T57$()&& 8R]6F
A Bányászközösségek Társadalmi
Fejlődése programkomponens révén,
a bányászat újjászervezése miatt
érintett helyi közösségek 13 millió
amerikai dollárt tudnak felhasználni
infrastruktúra rehabilitációra,
jövedelemteremtő tevékenységek
indítására, valamint közösségi szociális
szolgáltatások megteremtésére.
2009-ben a Civitas Alapítvány
tanácsadóként, illetve különböző képzések
megszervezésében és lebonyolításában vállalt szerepet.
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A célcsoportot Fehér, Bihar, Beszterce-Naszód, KrassóSzörény, Kolozs, Kovászna, Dâmboviţa, Hunyad, Máramaros,
Hargita, Prahova, Szilágy, Suceava, Tulcea, Vâlcea megyei
önkormányzatok és civil szervezetek képviselői alkották. Az
alapítvány Bihar, Szilágy és Kolozs megyékben közösségi
facilitátor szerepet is ellátott, így segítette a helyi
közösségek munkáját. q

EREDMÉNYEK
47 képzési nap, 896 képzett személy, közösségi munka 8
közösségben.
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„Számunkra egy kitartó együttműködés
gyümölcse ez a projekt, hiszen
már 2005 óta folyamatosan
dolgozunk együtt a vidéki unitárius
közösségekkel. Egy-egy sikeres projekt
után öröm látni az emberek arcán az
elégedettséget, a közös munkában
való részvétel felemelő érzését.
2009-ben nyolc közösséggel dolgoztunk együtt. Így valósult
meg Bencédben a kultúrotthon modernizálása, Bözödön
a faluközpont felújítása, illetve egy játszótér létrehozása,
Csehétfalván a templom tatarozása, Firtosváralján egy
modern tejbegyűjtő központ kialakítása és egy egyesület
bejegyzése, Gagyban egy közösségi és kulturális

eseményeket szolgáló klubterem tatarozása, Kálnokon
egy művelődési terem kialakítása és a lelkészi lakás
felújítása, Recsenyéden a kántori lakás közösségi házzá való
átalakítása, Szentpéteren az óvoda és iskola modernizálása.”

q
" Q'-."2$DG%E("(9E0H726'"'"2393((5-$"3((9,M=-E("
5("'"2393("'2'6'&"0,-&,6,0&5(,<"J$(2393((5-"
%'-.H72:"'D=*"0$74,7"I+'2'6'&8"2,94,057.,95(6,"
(9/2(5-"%'7:"D$(9,7"F('2"G-."&H4H72"0,-0'6'47$:"
F('2"G-."&H4H72"'"I3%N"7'-."2$DG%E('$%'*"
(9,0C,7597$<K
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BCC Odorheiu Secuiesc currently supplies information
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„E projekt megvalósítása számomra kihívás volt és
egyben sikernek is tekintem. Elégedett vagyok és szakmai
elégtételt is jelent számomra az, hogy újszerűen és talán az
erdélyi civil társadalom történetében eddig egyedi módon
járulhattam hozzá a térségünk vidéki civil szférájának a
fejlődéséhez.”
Nagyon elégedett vagyok az eredményekkel is. 22
erdélyi vidéki civil sikertörténetről készítettünk kisfilmeket,
amelyekből egy kétnyelvű DVD-t készítettünk. Ez tartalmaz
egy kis civil kiadványt is – mely betekintést nyújt a civil
világba –, a civil szervezetek adatbázisát és témakörökbe
csoportosított hasznos linkeket, továbbá.ppt formában
kidolgozott civil tudástárat is. A kiadvány és a DVD
elkészítése csak az egyik állomása volt a projektnek.
Ezt követően erdélyi civil karavánt szerveztünk, amely
keretében további 40 erdélyi vidéki közösségbe látogattunk
el, mutattuk be és osztottuk meg a helyi közösségek
képviselőivel ezeket az információkat. Ezt az egyedi

DVD-t jó segédanyagként használhatják civil szervezetek,
képzők, facilitátorok is. További részleteket a honlapunkon
találhatnak róla: www.civitas.ro” q

;#=-!+G2*",7^!+G9&R,-(//5'9&@,)5E/,*0&N7(*,&b&!'G&5++,)*0&/#(+'5+$,$5/&,&
-:#://='4!)&
!"#$%&',J&,#&Q270>,9&V)90&,&B^,7!&_``a&>7('7,3C,&7="=)D&9++!$"!&,&K9"9$,/&
8+,>?$"5)GD&",+,39)$&,&/#=-!+G2*",7^!+G9&B(+'573!/$!79&F9",$,+c
()#*+,&-+.+&/J&N/$"5)&TNFMRd&
A székelyudvarhelyi Lakossági
Tanácsadó Iroda 2002-ben történt
megnyitása óta 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 biztosítjuk a hozzáférhetőséget mindenki számára.
A kezdeti témakörök - egészségügy, szociális segélyek,
társadalombiztosítás, munkaügy, fogyasztóvédelem,
polgári jogok és kötelezettségek, tulajdonjog,
adók és illetékek, oktatás, közjegyzői eljárások,
gyermekjogvédelem és közszolgáltatások - mellett a
konkrét igények alapján újabbak jelentek meg: európai
információk, civil szféra, vállalkozás, cégek szolgáltatásai,
férfi-női egyenjogúság, stb.
A legszembetűnőbb eredmény, hogy a szolgáltatás 2002
óta megszakítás nélkül az Udvarhely környéki lakosok
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A 2009-ES ESZTENDŐ LEGFONTOSABB
EREDMÉNYEI:
- az irodában 2.152 különböző esetet regisztráltunk, ami
megközelítőleg 3.500 közvetlenül kiszolgált ügyfelet
jelent;
- az Udvarhelyi Híradó hasznos információkat tartalmazó
rovatában 35 cikket közöltünk;
- a Helyi Szociális Partnerség keretében 2003-ban
létrehozott www.sansz.ro honlap szerkesztése és frissítése,
a honlap látogatottsága meghaladta a 10.000-et;

CIVIL TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE

- 5 tájékoztató előadást szerveztünk, amelyen 130
személy vett részt;
- 2 infópultot állítottunk fel (az autóbusz állomáson és a
polgármesteri hivatalban).

rendelkezésére áll. A Lakossági Tanácsadó Iroda
szolgáltatásait 2009 végéig több mint 19.200 személy vette
igénybe.
Az alkalmazott sokféle módszer, illetve ügyfeleink és
partnereink révén szolgáltatásaink évente közvetlen vagy
közvetett módon megközelítőleg 30.000 polgárhoz jutnak
el. q

e;8P;Of&;#(E95+9/&B,7$)!7/='
!"#$%&'1&RN8&!c\c&b&g2'!)**(7<&R(-(*&b&6!73,)9,
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A SANSZ program egy tartós
partnerség, amely által hatékonyabban
kezelhetjük a felmerülő szociális
problémákat Udvarhelyszék
térségében.
Mindannyian hiszünk a „Partnerség
a mában, esély a holnapban”
jelszavunkban. A 12 év szociális
partnerség azt bizonyítja, hogy
képesek vagyunk a hosszantartó
együttműködésre és e partnerség
vezetésére.
Többször sikerült a helyi önkormányzatok, a megyei
tanács, illetve más támogatók bizalmát elnyerni, hogy
a saját finanszírozásból elindított szociális szolgáltatást
fenntarthassuk. Így elismerést is nyert a hálózat
szükségszerűsége, amelyben a szociális felelősségre
építettünk.

Folyamatosan fejlődik a szociális téren dolgozók
mentalitása és továbbra is serkentjük az együttműködést.
Ez annak a bizonyítéka, hogy a rendszer és a hálózat
működik!
2009. december 27-31. között a partnerség segítségével
és a Civitas munkatársak önkéntes munkája révén az utóbbi
évtized egyik legnagyobb humanitárius segélyakciójára

került sor Székelyföldön.
A németországi Johannita Lovagrend vezetésével, a
németországi és az erdélyi LIA Alapítványok szervezésében
11 kamionnyi segélycsomag érkezett, így közel 15.000
hátrányos helyzetű személy, illetve család részesült egyegy 16 kilogrammos csomagban, amelyben többnyire
alapélelmiszer és tisztálkodási szerek voltak. A csomagokat
jóérzésű emberek készítették Németországban, az
Antene-Bayern rádió kezdeményezésére és folyamatos
biztatására.q
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„A romániai cégvezetők vállalataik
felzárkóztatásában problémákkal
küzdenek, mivel az Európai Unió
közösségi piaca bizonyos szintű
versenyképességet és innovativitást
követel meg. Meggyőződésem, hogy
ezen akadályok leküzdésének egyik
nagyon hasznos és hatékony eszköze a
cégvezetők menedzseri képességeinek
és kulcsfontosságú kompetenciáiknak a fejlesztése.
Projektünk keretében kis- és közepes vállalatok
vezetőimenedzseri képességeit és kulcsfontosságú
kompetenciáit a következő 4 alapterületen fejlesztettük:
projektmenedzsment, minőségirányítás, innovativitás
a kereskedelmi tevékenységekben, valamint PR és
kommunikáció.”
„Eredményként megemlíthetem, hogy partnerünkkel,
a Consact Consulting Kft-vel 4 képzést szerveztünk 80
résztvevővel, és az általunk kiadott, cégvezetőknek
készített útmutató révén az eredmények még 400 olyan

cégvezetőhöz is eljutottak, akik nem vettek részt a
képzésen, de megkapták az ingyenes kiadványunkat.

Úgy a képzési anyag, mint az említett útmutató
megtalálható a www.civitas.ro honlapunkon.” q

8+,-?$/*&,&C:"%*1
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„Gyermekkoromban nagyszüleimnél
megtanultam szeretni a falusi életet és
az itteni embereket. Manapság sokat
változott a falusi élet, az emberek
ragaszkodnak a hagyományokhoz,
ugyanakkor már hozzáférésük van
nagyon sok információhoz, amelyhez
számítógép révén jutnak el. Van,
akinek már van otthon számítógépe,
mások a teleházakban, e-központokban tanulták meg
használni ezt a modern és hasznos eszközt. A projekt
lehetőséget teremt, hogy kapcsolatba kerüljek vidéki
emberekkel, és, hogy évről-évre újabb lehetőségeket
kínáljunk nekik személyes fejlődésükhöz.”
„Azért alakul ki egy ilyen központ, hogy elősegítse az
információhoz való hozzáférést; a számítógép-használat
révén fejlessze a falusi emberek munkaerőpiacon való
elhelyezkedéshez szükséges képességeit; valamint, hogy
hasznosítani tudják közösségeik számára az általuk
beazonosított fejlesztési lehetőségeket. Az eltelt években
sikerült mozgósítanunk a helyi közösségeket, amelyek
meghatározták, rangsorolták és életbe is léptették
fejlesztési terveiket. A tevékenységekbe a községközpontok
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lakóin kívül bevontuk a községhez tartozó többi falvak
lakóit is.

HATÁS
„2005-ben 3 központtal indultunk. A fokozatos fejlődés
eredményeképpen 2009-ben már 12 központ létezik."
2009-ben nagyon változatos tematikájú képzéseket
tartottunk, amelyeken több mint 400 személy vett
részt. Megemlíthetjük a számítógép-felhasználás,
projektmenedzsment, előkönyvelés, Microsoft
Project, európai források gazdálkodóknak képzéseket.
Kijelenthetjük, hogy kapocs vagyunk a helyi közösségek
és környezetük között, elősegítjük az információhoz való
hozzáférést internet-használat, illetve különböző képzések
révén, hozzájárulva a személyi fejlődéshez is. Ebben az
évben 4000 felhasználó lépte át a központok küszöbét,
400 óra képzést tartottunk és 15 közösségi találkozót
szerveztünk.” q
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„Ez a projekt a humánerőforrás-fejlesztésnek egy külön
módját jelenti, mely minőségi képzések során gyakorlati
információkat szolgáltatott a nonprofit szféra képviselőinek
projektmenedzsment témában, külön hagsúlyozva a vissza
nem térítendő, alapvetően európai, támogatások lehívását.

elszámolását.
A projekt eredményeként egy minőségi
projektmenedzsment képzést szerveztünk, melyen 20
erdélyi nonprofit szervezet képviselője vett részt, valamint
20 Udvarhely környéki személy." q

Megpróbáltuk a „mesterség” gyakorlati oldalát
megragadni, rávezetni a résztvevőket arra, hogy a projektek
alapos megtervezése és előkészítése megkönnyíti úgy
az alapok lehívását, mint a projektek végrehajtását és
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A Gazdasági Versenyképesség Növelése 2007-2013 Operációs Program keretében sikerült lebonyolítanunk a „Civitas
Alapítvány csatlakoztatása széles sávú internetre és a számítástechnikai infrastruktúra megerősítése számítástechnikai
felszerelések vásárlása révén” című projektet.
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A Civitas Alapítvány kolozsvári és székelyudvarhelyi munkaközössége évente közös találkozót szervez a következő év
stratégiai tervének az elkészítése érdekében.
A napirendi pontok között szerepel a lebonyolított projektek és tevékenységek kielemzése, ezt követően közösen
dolgozzuk ki a jövő évi akciótervet, meghatározva a prioritásokat is.
Szakmai képzés az alapítvány munkatársainak
Az alapítvány egyik legfontosabb alapelve a munkatársak folyamatos szakképzése, ezért 2009-ben kollégáink több
területen vettek részt képzéseken.
Folyamatosan dolgozunk a csapat kompetenciáinak fejlesztésén.
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Munkatársaink ismeretei/tapasztalatai

Munkatársaink specifikus
képességei/ismeretei

Projektmenedzsment
Nonprofit menedzsment

Vállalkozás-tervezés
„Leadership”

Szervezeti menedzsment

Költségvetés-készítés

Humánerőforrás-fejlesztés

Csapatvezetés

Foglalkozás emberekkel

Pénzügyi menedzsment
Stratégiai tervezés

Tárgyalás
Stratégiai tervek fejlesztése

Vállalkozó szellem
Motiváció

Vállalkozásfejlesztés
Vissza nem térítendő
forrásgyűjtés
Nonprofit marketing

Könyvelés/költségelemzés

Innovativitás

Partnerségek fejlesztése
Marketing

Pénzügyi források gyűjtése

Közigazgatás
Közbeszerzés
Megalapozott mezőgazdasági
ismeretek
Vidékfejlesztés
Mezőgazdasági termékek
előállítása és feldolgozása

Személyes kommunikáció
Idegen nyelvek

Kiadványok készítése

Grafika, Design

Szakképzés
Kutatás

Munkatársaink kiemelt
érdeklődési területei
Foglalkozás a kedvezményezettekkel és specifikus célcsoportokkal

Gyakorlati tudás fejlesztése

!"!#$%& '(%)*#!(+
A Civitas Alapítvány kolozsvári irodája létrehozta a Civitas Consultingot, amely szociális gazdasági alapelveken működő cég,
és amely 2009-ben a következő szolgáltatásokat nyújtotta:
tT[BLLÏQ[ÏTFL1SPKFLUNFOFE[TNFOUUFSàMFUÏO
tIFMZJGFKMFT[UÏTJTUSBUÏHJÈLFMLÏT[ÓUÏTF.BHZBST[FOUQÈM ,PMP[TNFHZF 'ÚMESB #FT[UFSDF/BT[ØENFHZF 
tUBOÈDTBEÈTQÈMZÈ[BUPLFMLÏT[ÓUÏTÏSF LÚMUTÏHOZFSFTÏHFMFN[ÏTFL LVMUVSÈMJTUBOVMNÈOZPLQÈMZÈ[BUJEPLVNFOUÈDJØ
koordinálása/elkészítése az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 322-es intézkedése keretében meghirdetett
pályázatra Negoi, Breasta, Daneţi és Călăraşi (Dolj megye), Szilágysámson (Szilágy megye), Görgényhodák (Maros megye),
Apahida és Tordaszentlászló (Kolozs megye);
tUBOÈDTBEÈTLÚ[CFT[FS[ÏTJFMKÈSÈTPLSB
Ez a vállalkozás a kolozsvári iroda kiemelt megvalósítása, amely elválasztja a szolgáltatói és non-profit tevékenységet.
2009-ben a Civitas Consulting bevezette és alkalmazza az SR EN ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek megfelelő
minőségirányítási rendszert, az SR EN ISO 14001:2005 környezetirányítási rendszert, valamint az OHSAS 18001:2008
egészség- és munkavédelmi rendszert. q
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Célunk, hogy a RuralNet a vidékfejlesztés fontos szereplőjévé, illetve a Mezőgazdasági, Erdőgazdálkodási 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.

9$(('(:'55-%&6&7778;$(('(<'55$%8=)
A Civitas Alapítvány a Kárpát-medencei Felnőttképzési és Szolgáltatási Hálózat egyik alapító tagja, amely PannonForrás
Hálózatként ismert.
A hálózat működését a magyar állam támogatja a Szülőföld Alap és a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében.

,0*3!&>/'?!-*!%&9$5#(05%1+&@&7778%$(%/85'
2002-ben néhány udvarhelyszéki szervezet és intézmény egy közös program keretében létrehozta a Helyi Szociális
Partnerséget. A partnerség célja hátrányos helyzetben élő személyek, illetve családok informálása, támogatása problémáik
megoldásában.

A62B/;'(#'2&C5%/-+'%&>/B"0#%1+0&@&77780?0(#5085'
Az e-központok hálózata a közösségi technológiai központok országos szövetsége, melynek célja a modern technikához
való hozzáférést, valamint képzési lehetőségeket biztosítani a helyi közösség számára. Az erők ily módon történő
egyesítése növeli a fenntarthatóság esélyét és a versenyképességet, lehetőséget teremt közös kezdeményezések
és projektek lebonyolítására, a hálózat tagjainak népszerűsítésére, valamint megteremti az egymás közötti jobb
kommunikáció lehetőségét.

A)5.;$!&D0*0=-/$2&@&7778#0*0?0(#5060)5';08'5+
A Microsoft támogatása által létrejött teleházak a Civitas Alapítványt az Európai Teleházak hálózatába kapcsolta
be. Ez egy kiterjedt és ismert hálózat, amely az európai teleházak működésének a hatékonyságát méri, támogatva a
tudásátadás és képzés lehetőségét a tagok között. 2009-ben az Európai Teleházak hálózata keretében a tagszervezetek
tapasztalatcseréken vettek részt más országok tagszervezeteinél. A Civitas Alapítvány munkatársai együtt a járai és
backamadarasi e-központok vezetőivel decemberben meglátogatták a magyarországi Röszke, Bordány, Györköny és
Alsómocsád helységekben levő teleházakat.
=>&%<!%%? @)<+AB)!)-!AB!,+,'.&A$)%/2/<&.! !%)/AB)</2B$)#$3$2)'./,3/./%) ++,6$(&24!@)!-$)(!AB+()*+(%+'@)
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A Civitas Alapítvány a székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Irodán keresztül tagja annak az országos hálózatnak, amely
több mint 60 helységben nyújt ingyenes információs és tanácsadó szolgáltatásokat. A Lakossági Tanácsadó Irodák
Országos Szövetségének tagja az a 40 civil szervezet, amely irodákat és munkapontokat alapított és működtet országszerte.

36

ÉVES JELENTÉS

40(F0/"1(302I&$J0*3020(&KLLM6H0(&51%/#&
"0##02&$& !"!#$%&N*$;O#"-(3&J)(2$#-5%$!
Kistérségek – nagy remények?
Mini konferencia – 2009. január 29., Corvinus Egyetem, Budapest
Romániai e-központok éves találkozója
2009. február 19-20., Brad
VI. Közösségi Forrásteremtési Konferencia
2009. március 26-27., Kolozsvár
Capacity Building for National Rural Development Networks Seminar,
The challenges of National Rural Networks to efficiently support the Implementation of EU Development Policy – 2009. március
30-31., Brüsszel
Participatory Rural Development
RuralNet – CEE Citizens Network - 2009. április 2-4., Bukarest
Jótett helyébe jót várj!
Ötletbörze és kapcsolódás civil szervezeteknek elérhető fejlesztési forrásokhoz.
Az eseményen több mint 60 civil szervezet képviselője és 15 újságíró vett részt.
2009. április 9., Bukarest
A közösségi alapítványok kelet-európai működésének megismerése és magyarországi elterjedésük elősegítése
Nemzetközi konferencia – 2009. április 17-19., Eger, Magyarország
Autista személyeknek nyújtott szociális szolgáltatások
Nemzetközi konferencia – 2009 május 8., Székelyudvarhely
Training and learning on community development
A közösségalapú tanulás közpolitikáját, elveit, gyakorlatát népszerűsítő nemzetközi szeminárium – 2009. május 18-21.,
Szófia, Bulgária
16 indonéziai parlamenti képviselőből álló küldöttség látogatása
Látogatás a kolozsvári Mezőgazdasági és Állatorvosi Egyetemen, a Kolozs megyei Szentmihály különböző mezőgazdasági
létesítményeinél és a Civitas Alapítvány révén létrehozott e-központnál – 2009.
május 21-22., Kolozsvár, Szentmihály
Szociális vállalkozás – a civil társadalom gazdasági eszköze
Civil szervezeteknek szóló nemzetközi fórum – 2009. június 24–26., Sanok, Lengyelország
PREPARE Annual Gathering 2009 in Croatia and Slovenia
Rural Economic Recovery and EU Enlargement in South-Eastern Europe
Nemzetközi konferencia – 2009. június 30 – július 4., Stubicke Toplice, Horvátország
VI. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséről
Társadalmi nyilvánosság – közbeszéd – párbeszéd
2009. július 22–26., Kunbábony, Magyarország
Gazdaság és érték
Konferencia – 2009. szeptember 18., Székelyudvarhely
Biannual meeting of the e-centers network in Romania
Sighişoara, September 24-25, 2009
Social Responsibility of Catholic Church in the one thousand years diocese of Alba Iulia
International conference – Sumuleu, Harghita County, September 26–29, 2009
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Partnerségi szeminárium és vidékfejlesztési nap
Nemzetközi LEADER találkozó – 2009. szeptember 18-19., Kozárd, Magyarország
Romániai e-központok 2 évenkénti találkozója
2009. szeptember 24-25., Segesvár
A katolikus egyház szociális szerepvállalása az ezeréves gyulafehérvári főegyházmegyében
Nemzetközi konferencia – 2009. szeptember 26–29., Csíksomlyó
Közösségfejlesztésről határok nélkül
Konferencia – 2009. október 9–10., Gyula, Magyarország
Telecentre Europe Summit
A rendezvényen több mint 90 teleházvezető vett részt Európából
2009. október 14-15., Isztanbul, Törökország
Hargita megyei szállásadók szakmai találkozója
Szeminárium – 2009. november 27., Székelyudvarhely
Székelyföldi Civil Konferencia
Konferencia – 2009. november 27-28., Csíkszereda
Romániai Magyar Házak Találkozója
Hálózatépítés – 2009. november 27-28., Kolozsvár
Közép-Dunántúl – Székelyföld Önkéntes Tapasztalatcsere Program
2009. november 28 – december 1., Tatabánya, Tótvázsony, Nagyvázsony, Veszprém, Komárom, Magyarország
Grundtvig Learning Partnership contact seminar: Community building, community learning
Nemzetközi tematikus partnerségépítési szeminárium,
2009. december 3–5., Budapest, Magyarország
NECE. The Impact of Cultural and Citizenship Education on Social Cohesion
Nemzetközi konferencia – 2009. december 3–5., Vilnius, Litvánia
Konferencia a Norvég Nagykövetség és a Norvég Alap szervezésében
2009. december 4., Bukarest
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Innováció a
kereskedelmi
szektorban

PR és
kommunikáció

Vegyünk részt
aktívan a
közösségünk
fejlesztésében

Udvarhelyi
Tanácsadó Iroda

Székely
gyümölcs

Partnerségben
az önfenntartó
vidéki unitárius
közösségekért
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Az erdélyi magyar civil társadalom egyedüli szakmai
folyóirata, mely „civil szaktudást” terjeszt, nyilvánosságot
és fórumot teremt, dokumentál és aktív részvételre,
együttműködésre serkent. 2009-ben volt 10 éves a kiadvány.
A tematikus lapszámok magyar nyelven és egy rövid román
nyelvű összefoglalóval jelennek meg negyedévente, A4-es
formátumban, 500 példányszámban.
2009-ben 10 évet töltött a lap. A negyedévente
megjelenő tematikus lapszámok magyar nyelven és egy
rövid román nyelvű összefoglalóval, A4-es formátumban
és 500 példányban jelennek meg. A lap törzsanyaga és a
rovatok mellett időnként a civil szervezetek eseményeinek
beszámolói is megjelennek.
t
t
t
t

Civil szféra a végeken
X. évf. 1. szám, 2009. január–március
Hálózatépítés a civil szférában
X. évf. 2. szám, 2009. április–június
Egyház és/mint civil szféra
X. évf. 3. szám, 2009. július–szeptember
Információs technológia a civil világban
X. évf. 4. szám, 2009. október–december
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A lapszámok törzsanyagát öt rovat egészíti ki:
t $JWJMLVSÈ[TJ– példaértékű
civil önszerveződési példákat mutat be;

t $JWJMWJUBGØSVN – aktuális,
avagy közfigyelemre méltó
témát emel ki.

t $JWJMÚOÏQÓULF[ÏTàOL– a
Magyar Civil Szervezetek
Erdélyi Szövetségével
együttműködésben
szerkesztett rovat, mely az
erdélyi magyar civil szféra
fejlődését, épülését szolgáló
folyamatokról, ezt segítő
szakmai témákról számol
be.

t $JWJMLÚOZWFTQBWJMPO
– a magyarországi
Közösségfejlesztők Egyesületével együttműködésben
szerkesztett rovat, mely
egyrészt a civil szféra
fejlődését szolgáló,
másrészt civil szervezetek
kiadásában megjelent
kiadványokat mutatja be.

t ,VMUVSÈMJTLJUFLJOUǮ
– a magyarországi
KultúrPont Irodával
együttműködésben
szerkesztett rovat, mely
elsősorban az európai kulturális életre nyújt tekintést.

2010-től a kiadvány az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány és a Civitas Alapítvány közös kiadásában jelenik
meg.
További információkért keressék Csáki Rozália főszerkesztőt: rozalia.csaki@civitas.ro q
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Jövedelmek

3.024.802

Adományok

2.301.317

Vissza nem térítendő támogatások

249.772

Gazdaság tevékenységekből származó jövedelmek

43.060

Egyéb jövedelmek

430.653

Költségek

1.933.459

Személyi jellegű költségek

401.850

Munkálatok és szolgáltatások

905.115

Infrastrukturális és adminisztrációs költségek

270.097

Gazdasági tevékenységgel kapcsolatos költségek

10.090

Egyéb költségek

346.307

Nettó eredmény

1.091.343

KX&&
2009-ben is nagy hangsúlyt fordítottunk a 2%-os kampányra, törekedve arra, hogy több támogatást gyűjtsünk, mint az
előző években.
t a kampány-üzenetet mi magunk találtuk ki;
t a kampány célközössége elsősorban a tagokból, önkéntesekből, kedvezményezettekből, munkatársakból, barátokból,
ismerősökből tevődött össze.
Milyen csatornákon küldtük el az üzenetünket?
t Közvetlen kommunikáció;
t Internet;
t Direkt Marketing;
t Önkéntesekből álló kampánycsapat;
t Telefonszolgálat révén válaszoltunk az érdeklődő személyeknek, akiknek kérdései voltak vagy meg akartak győződni
arról, hogy alapítványunk valóban létezik.
A kampány révén összegyűjtött pénzösszeget kiegészítjük az alapítvány saját forrásaiból és a rendelkezésre álló keretből
közösségi találkozókat szervezünk. q
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Kárpátok Nemzetközi Alapítvány

Székelyudvarhely Polgármesteri
Hivatala

Világbank
és Románia
Kormánya
LIA e.V. – Jugenddorf Lokod

Project Harvest Hope (USA)

Szülőföld Alap

Európai Unió PHARE 2006 Programja

Európai Unió a Strukturális Alapokon
keresztül
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Norvég Alap az Innovation Norway
közreműködésével

9$5#0(0502
t Bihar Sárrét Összefogás Leader Akciócsoport,
Magyarország
t Dél-Zempléni Nektár Leader Akciócsoport, Magyarország
t Hajt-a Csapat Leader Akciócsoport, Magyarország
t Tiszatér Vidékfejlesztési Közösség Leader Akciócsoport,
Magyarország
t Agora – Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport
t Mezőség Közösségfejlesztési Egyesület
t Szamos-Nádas Önkormányzatok Fejlesztési Egyesülete –
Kolozs
t Vigyázó - Bánffyhunyad Kistérség Közösségfejlesztési
Társulás
t Kis-Küküllő Kistérségi Társulás
t Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség,
Magyarország
t Hargita Megyei Munkaerőelhelyező Ügynökség
t Indonézia Romániai Nagykövetsége
t Szamosért környezetvédelmi és víztartalék megőrzéséért
egyesület
t Pro Mocsolya Egyesület
t Domus Karitatív Egyesület, Székelykeresztúr
t Udvarhelyszéki Magyar Gazdák Egyesülete
t MÜTF Egyesület
t Edirne Young Businessmen Association (EGIAD),
Törökország
t Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
t Demokratikus Kezdeményezésekért Egyesület,
Macedónia
t Pro Demokrácia Egyesület, Kolozsvár
t Román Tanácsadó és Támogató Egyesület (ARCS)
t Marosvásárhelyi Egyetemi Társaság
t Közpolitikai Központ (CENPO), Kolozsvár
t Délkelet-olaszországi Szociális Szövetkezetek
Szövetsége, Olaszország
t Erdélyi Unitárius Egyház
t Vidékfejlesztési Forrásközpont (CAR), Temesvár
t Országos Turisztikai Kutatási és Fejlesztési Intézet,
Bukarest
t Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások
Központja, Magyarország
t Szociális Munkás Felnőttképző és Kompetenciafelmérő
Központ (CFCECAS)
t Kolozsvári Regionális Közigazgatási Képzési Központ
t Békéscsabai Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző
Központ
t Olténiai Civil Szervezetek Forrásközpontja – CRONO
t Ifjúsági Kulturális Információs Központ, Bulgária
t Turisztikai Minisztérium, Turisztikai Fejlesztési Főosztály
t Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Igazgatóság, Kolozs
megye
t Beszterce-Naszód, Fehér, Hargita, Kolozs, Kovászna,
Maros, Szatmár, Szilágy és Temes megyék tanácsai
t Fiatalok Helyi Tanácsa, Zilah

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Fiatalok Parlamentje, Nis, Szerbia és Montenegró
Euro-Atlanti Fiatalok Klubja, Macedónia
Stamen Grigorov Alapítvány, Szófia, Bulgária
Abbant Alpítvány, Spanyolország
Die Querdenker Alapítvány, Ausztria
EOS – Educating for an Open Society, Temesvár
Gellért Alapítvány, Szentegyháza
LAM Alapítvány, Illyefalva
LIA Alapítvány, Lókod
Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány, Kolozsvár
Wolter Alapítvány
Transylvania Trust
UNO, Bosznia-Hercegovina
Közösségfejlesztési Központ, Mitrovica (Community
Building), Koszovó
Europeans Egyesület és Eszék (Osijek) Önkormányzata,
Horvátország
Für Menschen in Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung
Helsinki Citizens’ Assembly, Bosznia-Hercegovina
Norvég Királyi Fejlesztési Társaság - NorgesVel, Norvégia
Livorno Sviluppo tartomány, Livorno, Olaszország
Kulturális Örökség Főigazgatóság, Lombardia Régió,
Olaszország
Kulturális Főosztály, Veneto Régió, Olaszország
Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Politika-,
Kommunikációs- és Közigazgatás-tudományi Kar,
Kolozsvár
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
WOLVERHAMPTON Tudományegyetem – Nemzetközi
Fejlesztési Központ
Kereskedelmi Kamara, Spanyolország
Develoconsult K.F.T., Székelyudvarhely
AquaProciv K.F.T., Kolozsvár
Consact Consulting K.F.T., Kolozsvár
DCG Tanácsadói Csoport a Fejlesztésért K.F.T
UTILITAS K.F.T., Kolozsvár
DC COMMUNICATION K.F.T., Bukarest
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2009-ben alapítványunknál 10 fiatal fejtett ki önkéntes
tevékenységet, együtt 2800 önkéntes órát teljesítve.
Az évek során a Civitas Alapítvány önkéntesek bevonásával
valósította meg projektjeit. Azért tartjuk fontosnak az
önkéntesekkel való együttműködést, mert minden
önkéntesnek saját ötletei, elképzelései vannak a
közösségi részvételről. Minden önkéntes új lendületet
hoz magával. A legjobb visszajelzés, hogy önkénteseink
évről-évre visszatérnek, állandó kapcsolatot alakítva ki
alapítványunkkal.
Felelősek vagyunk közösségeinkért és másokat is felelőssé
teszünk, bevonva őket olyan tevékenységekbe, amelyek
hozzájárulnak közösségeik fejlődéséhez. Az önkéntesek
egy bevezető képzés után vesznek részt az alapítvány
valamelyik projektjének a megvalósításában.
Mit mondanak az önkéntesek?
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Ovidiu Jimborean

Köszönetünket fejezzük ki a többi önkéntesünknek is:
Lazăr Andreea
Manta Daniela
Székely Mónika
Kulcsár Orsolya
Şuteu Renata
Jakab Zsuzsa
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HOSU Ioan - tanácsadó, képző, Kolozsvári Babeş-Bolyai
Tudományegyetem, Politika-, Kommunikációs- és
Közigazgatás-tudományi Kar
POP Daniel - tanácsadó, CENPO
POP Florin - tanácsadó
TÁNCZOS András - informatikus, LINEART
OLTEANU Sânziana - tanácsadó, CENTRAS
HĂLĂŞANU Vasile - tanácsadó, OTL Botoşani
SIMÓ Csaba - tanácsadó, Develoconsult K.F.T.
FLEISZ Zoltán - tanácsadó, Develoconsult K.F.T.
ILYÉS Ferenc - tanácsadó, Modern Üzleti Tudományok
Főiskolája
PÉTER Mária - könyvelési szakértő, Contexpert K.F.T.
KAJÁN Júlia - pénzügyi auditőr
STĂNICĂ Viorel - tanácsadó, Kolozsvári Regionális
Közigazgatási Képzési Központ
LÁZÁR László - képző, SZEKE
SZILÁGYI Csaba - tanácsadó, Wolter Alapítvány
BENCZE Ilona - tanácsadó, KUCKÓ Egyesület
KEREKES László - igazgató, Consact Consulting K.F.T.
POPA Rodica - e-központ vezető Járabánya, Kolozs megye
CANDEA Gabriela - e-központ vezető, Tordaszentlászló,
Kolozs megye
MACAVEI Ioan - e-központ vezető, Jára, Kolozs megye
BĂIEŞ Maria - e-központ vezető, Sinfalva, Kolozs megye
BANDILA Liana - e-központ vezető, Magyarszentpál, Kolozs
megye MÁTYÁS Péter - e-központ vezető, Tordaszentlászló,
VERES Rudolf - e-központ vezető, Torockószentgyörgy,

Fehér megye
BUDAI Tamás - e-központ vezető, Vámosláz, Bihar megye
CORNEANU Borbala - e-központ vezető, Tóti, Bihar megye
BÁTORI Timea - e-központ vezető, Nyárádmagyarós, Maros
megye
KISS Zsuzsanna - e-központ vezető, Backamadaras, Maros
megye
BORBÉLY Atilla - e-központ vezető, Nyárádszereda, Maros
megye
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Kurátorok:

A székelyudvarhelyi iroda csapata:

KOLUMBÁN Gábor - Elnök
BAKK Miklós - Tag
ECKSTEIN KOVÁCS Péter - Tag
ENACHE Smaranda - Tag
HAJDÓ Csaba - Tag

ORBÁN Árpád - regionális igazgató
MIHÁLY István - programkoordinátor
CSÁKI Rozália - programkoordinátor
PAKOT Mónika - programkoordinátor
MÁR István - programkoordinátor
KIS Zoltán - program koordinátor
BARTHA-PÁL Csaba - projektasszisztens
BÁLINT Mária Magdolna - projektasszisztens
DÉNES Géza Lajos - pénzügyi szakértő
JAKAB Zsuzsa - projektasszisztens

A kolozsvári iroda csapata:
BALOGH Márton - regionális igazgató
LÁSZLÓ Edit - könyvelési szakértő
KISS Emese - irodavezető
SÖNBERGER Krisztián - programkoordinátor
INCZE Zsuzsanna - programkoordinátor
DOBÂRTĂ Ana Maria - projektasszisztens
TÖTÖS Annamária - projektasszisztens
CIOBANU Carmen - projektasszisztens
KÁDÁR Imola - adminisztratív asszisztens
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