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1. Hagyományaink Gyümölcsei (FRUTRAD)

Futamidő: 2009. május - 2011. április
Projektvezető: MÁR István
Támogató: Norvég Alap az Innovation Norway közreműködésével

„A FRUTRAD projekt fő célja javítani a vidéki 
vállalkozók megélhetési lehetőségein a helyi ter-
mészeti erőforrások, elsősorban a helyi hagyo-
mányos gyümölcsfajták és erdei vadfajok fokozott 
és fenntartható hasznosítása révén. Kiegészítő 
eredményként a projekt hozzájárult még három 
célkitűzés megvalósulásához, éspedig: ráirányí-
totta a helyi közösségek figyelmét és arra nevel-
te őket, hogy értékeljék a gyümölcsfaültetvények 
genetikai és gazdasági értékeit, valamint a kö-
zösségükben és annak környezetében fellelhető 
erdei vadfajokét. Ugyanakkor a know-how és a 
technológiák átadásának támogatásával növelte 
a térségben a helyi termékek feldolgozási szint-
jét, továbbá támogatta a specifikus marketing-el-
járások kifejlesztését és alkalmazását azért, hogy 
hozzásegítse a helyi hagyományos termékek be-
jutását az értékesítési piacra. A projekt 17 közös-
séget érintett közvetlenül (1-1 helység), ők már a 
múltban is bizonyították tenni akarásukat boldo-
gulásuk érdekében, de hatását tekintve szinte az 
egész Udvarhelyszékre kiterjed.”

MÁR István

Eredmények ------------------------------------------
A projekt végén kijelenthetjük, hogy ez különleges hatás-
sal volt Udvarhelyszékre. Csupán egy példa, hogy embe-
rek megértve a gyümölcsösökben megtestesülő örökség 
igazi értékét, elkezdték az elöregedett gyümölcsösöket 
rendbe tenni, felújítani, a farkaslaki Gyümölcsfeldolgo-
zó Manufaktúrában pedig évente több tonna gyümölcsöt 
dolgoznak fel. 
A projekt befejező szakaszában olyan promóciós kiadvá-
nyok születtek, amelyek felhívják a figyelmet természeti 
értékeinkre, így elkészítettük Udvarhelyszék hagyomá-
nyos gyümölcseit ábrázoló plakát-sorozatot, a Székely-
gyümölcs termékkatalógust, illetve egy receptes-könyvet, 
amely gyümölcsből készült hagyományos finomságok 
receptjeit tartalmazza. 
Egy részletes dokumentumfilm a 2009-ben elkezdett pro-
jekt eseményeit és eredményeit mutatja be.

„A megtervezett tevékenységek által ez a projekt a hagyománnyal kapcsolatos információk 
és ismeretek felfedésére összpontosít. Az a cél, hogy egy olyan fenntartható termelési keret-
be integrálja azokat, amely sokkal közelebb áll a gazdák által alkalmazott módszerekhez. Az 
ebben a szakaszban gyűjtött összes információt felhasználjuk a képzések alatt, a közösségi 
találkozókon történő információ-átadás és tájékoztató tevékenységek során, amelyek célja 
az, hogy felhívja a figyelmet és érdeklődést váltson ki a helyi termékek iránt. Mindezen ér-
tékes információk és a hagyományok, illetve a gazdasági lehetőségek elsajátításának esélye 
mellett a projektnek abban is szerepe van, hogy általa a térségben létrejöhetett egy vidék-
fejlesztési és bemutató központ. A létesítmény a gyümölcstermesztés és - feldolgozás szek-
torban működő kis- és közepes vállalkozások számára inkubátor szerepet tölt be, jelenleg 
pedig többfunkciós kezdeményezés modelljeként is értékelhető. Ugyanakkor a gyümölcsfel-
dolgozó elindítása által sokkal szélesebb körben lehetett mozgósítani Udvarhelyszék gaz-
dáit, akik a piaci lehetőségek hiánya miatt az utolsó 20 esztendőben parlagon hagyták a 
gyümölcsösöket. A termesztett és az erdei gyümölcsök feldolgozása által új lehetőség nyílik 
a falusi közösségek számára, hogy kiegészítő jövedelmekhez jussanak.” 

ANTAL Géza
        református lelkész,  

Farcád, Hargita megye
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Leader

Futamidő: 2010. január – december
Projektvezetők: INCZE Zsuzsanna
Támogató: Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért
Partnerek: Erdélyi Szamos Helyi Akciócsoport, Mezőség Helyi Akciócsoport, Tövishát Helyi 
Akciócsoport, Naszód Helyi Akciócsoport, Secaş-vidéke Helyi Akciócsoport, Szatmár Helyi 
Akciócsoport, Homoród-Rika-Kisküküllő Kistérség Helyi Akciócsoport

„2011 a várakozások éve volt. Vártuk a Helyi Akciócsoportok 
kiválasztásának eredményeit, válaszokat a kialakult ellent-
mondásos és nem tisztázott helyzetekre, a végrehajtási útmu-
tatókat, valamint a támogatói szerződések aláírását. Mind a 7 
helyi akciócsoportot, amellyel dolgoztunk kiválasztották, így 
bekerültek országosan az első 81, Erdély szinten az első 36 
engedélyezett akciócsoport közé. Folytattuk velük a tárgyalá-
sokat és az e-csoporton való tájékoztatást, illetve szerveztünk 
egy találkozót az észak-nyugati és központi régiók helyi ak-
ciócsoportjai részére.”

INCZE Zsuzsa

Eredmények --------------------------------
7 engedélyezett HACS, amely 21 millió euró 
vidéki befektetést jelent

Környezetünk újrafelfedezése és formálása 

Futamidő: 2011. február – október
Projektvezető: PAKOT Mónika
Támogató: Polgár-Társ Alapítvány, Tusnád Ásványvíz RT
Partnerek: Farkaslaki Tamási Áron Általános Iskola, siménfalvi Marosi Gergely Általános Iskola, 
szentléleki Benedek Fidél Általános Iskola, Székelygyümölcs Egyesület 

„A Környezetünk újrafelfedezése és formálása elnevezé-
sű projekt célja a közvélemény figyelmének felhívása a 
biodiverzitás megőrzésének fontosságára a Nyikómente 
hagyományos gyümölcsfajtáinak megmentése révén. Mi-
vel Udvarhelyszék nagyon gazdag hagyományos gyümöl-
csösökben, amelyeket a kipusztulás fenyeget, e projekt 
keretében ezt a tendenciát kívántuk megfordítani innova-
tív és fenntartható módon. Az iskolások bevonásával fel-
térképeztük a Nyikómente természeti kincseit, hangsúlyt 
fektetve azokra a fajtákra, amelyeket a kiveszés fenyeget. 
Ugyanakkor a gyümölcshöz kapcsolódó kulturális és 
gasztronómiai információkat is felleltároztuk. Iskolaker-
tekben vagy helyi kihasználatlan köztereken csemeteker-
teket hoztunk létre, ahová a kedvenc vagy a kihalófélben 
lévő gyümölcsfajtákat mentettük át. A gyerekek, akik a he-
lyi csapatokat képezték, a gyűjtött információkat művészi 
vagy irodalmi eszközökkel dolgozták föl, az eredményeket 
kiállítások, bemutatások és vetélkedők keretében mutatták 
be a helyi közösségekben, majd az udvarhelyszéki Gyü-
mölcsfesztivál látogatóinak. Büszkék vagyunk és örven-
dünk, hogy a projekt során nemcsak az iskolásokat, ha-
nem 19 közösség tagjait tudtuk mozgósítani, így reméljük 
azt is, hogy lépésről lépésre sikerül visszaállítani azokat 
a csemetekerteket, melyek évszázadokon keresztül a ha-
gyományos gyümölcsészet alapját képezték vidékünkön.”

PAKOT Mónika

Kihatás -----------------------------------------
A 13 nyikómenti közösségből megközelítőleg 200 
tanuló vett részt a projekt tevékenységeiben. Gyü-
mölcstermesztő szakemberek segítségével 9 hely-
ségben hoztunk létre csemetekertet, amelyben a 
tanulók több mint 300 csemetét ültettek el és gon-
doztak. Öt helyi, illetve egy, a Gyümölcsfesztivál 
keretében megszervezett hagyományos gyümölcs-
termesztéssel kapcsolatos, tanulóknak szervezett 
versenyre került sor.  A székelyudvarhelyi Műve-
lődési Házban megszervezett kiállításon az isko-
lások által elkészített rajzok és kollázsok a gyü-
mölcskultúra színes világát mutatták be. A Civitas 
Alapítvány munkatársai tíz közösségben tartottak 
megbeszélést a hagyományos gyümölcsösök sze-
repéről és arról, hogy hogyan lehetne prioritásként 
kezelni Udvarhelyszék fejlesztésében.

„A gyermekek hozzáállása pozitív 
irányban változott, figyelmesek 
lettek arra, hogy milyen gyümöl-
csöt fogyasztanak. Egyik pillanat-
ról a másikra a nagyszülők kert-
jében szedett gyümölcs ízletesebb 
lett, nagyon érdekelte őket a gyü-
mölcsfák ültetése, sokan közülük 
elhatározták, hogy otthon is ha-
gyományos gyümölcsfajtákat fog-
nak ültetni.”

GERÉB Ibolya 
biológia szakos tanár, Szentlélek



Civitas.2011 Éves jelentés 15Civitas.2011 Éves jelentés14

vidékfejlesztés vidékfejlesztés

Falu a városban - Gyümölcsfesztivál

Futamidő: 2011. július – szeptember
Projektvezető: PAKOT Mónika
Támogató: Bethlen Gábor Alap, Hargita Megye Tanács, Civitas Alapítvány
Partner: Székelygyümölcs Egyesület

„2011. szeptember 22. és 25. között a Civitas 
Alapítvány harmadik alkalommal szervezte meg 
az Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivált és Szakmai 
Konferenciát. Az első két fesztivált a Hagyomá-
nyaink Gyümölcsei projekt keretében szerveztük 
meg, 2 év után önállóvá vált rendezvény (több-
nyire saját finanszírozással). A fesztivál kiváló 
alkalmat kínál a hagyományos és a vadon ter-
mett gyümölcsökből készült helyi termékek bemu-
tatására, népszerűsítésére. Kijelenthetjük, hogy 
sikerült nagyon szoros kapcsolatot kialakítani a 
vidéki gyümölcstermesztők és városi fogyasztók 
között, ami hosszú távon pozitív hatással lesz 
Udvarhelyszéken a hagyományos gyümölcster-
mesztésre.”  

PAKOT Mónika

Eredmények ------------------------------------------
• 17 résztvevő közösség;
• 30 kulturális program;
•  megközelítőleg 200 féle, hagyományos gyümölcsből 

készült termék;
• 14.100 látogató;
• egy nemzetközi szakmai konferencia

„Nagyon jól éreztük magunkat, jó volt itt lenni, együtt len-
ni másokkal, ismerkedtünk más falvak képviselőivel is. 
Nagyon sok tapasztalattal gazdagodtunk. Egy kicsit ne-
hézkesen indult, mert mi most voltunk először itt, de an-
nál jobban alakult minden, nagyon meg vagyunk elégedve. 
Büszkeséggel tölt el, hogy ezen a fesztiválon Firtosmartonost 
képviselhettük. Reméljük, a Jóisten is megsegít, hogy jövőre is 
itt legyünk.” 

KELEMEN Éva 
Firtosmartonos, települése először vett részt a fesztiválon

Gyümölcsfesztivál honlapjának elkészítése 

Futamidő: 2011. január – június
Projektvezető: KIS Zoltán
Támogató: Bethlen Gábor Alap

„Az első két Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál 
sikere és a 2011-es rendezvény iránti érdeklődés 
késztetett arra, hogy elkészítsük a fesztivál ön-
álló honlapját. Ugyanakkor nagyon fontosnak 
tartottuk régiónk turisztikai lehetőségeinek a be-
mutatását és népszerűsítését is. Így készült el az a 
honlap, amely ötvözi a fesztivál népszerűsítését a 
kiegészítő turisztikai csomagok kínálatával, arra 
ösztönözve a világ bármely pontján lakó embere-
ket, hogy meglátogassák csodálatos tájainkat, és 
megismerkedhessenek évszázados hagyományok-
kal rendelkező vendégszerető emberekkel.”  

KIS Zoltán

Kihatás ------------------------------------------------
A honlapot 2011 nyarán helyeztük üzembe. 
A www.gyumolcsfesztival .ro weboldal sikeres népszerű-
sítésének köszönhetően már a fesztivál kezdete előtt je-
lentős számú látogatót regisztráltunk, biztosítva ezáltal a 
rendezvény iránti növekvő érdeklődést is.
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Gyümölcstermesztő képzés

Futamidő: 2011. december – 2012. március
Projektvezetők: PAKOT Mónika, KULCSÁR Orsolya 
Támogató: Bethlen Gábor Alap 
Partner: Székelygyümölcs Egyesület

„Az udvarhelyszéki gazdák gyümölcstermesztő 
képzés iránti fokozott érdeklődésére válaszolva 
2011. decemberi kezdettel egy újabb akkreditált 
gyümölcstermesztő képzést indítottunk. A képzé-
sen 32 hallgató vett részt, érkeztek gazdák Csík-
szereda és Sepsiszentgyörgy környékéről is.” 

KULCSÁR Orsolya

Tanuló faluközösségek

Futamidő: 2011. szeptember – 2012. augusztus
Projektvezetők: CSÁKI Rozália 
Támogató: Lifelong Learning Program, Parteneriate Grundtvig 
Partnerek: LaeLaendliche Erwachsenenbildung Thueringen e.V. (LEB) (koordinátor), Németország; 
SFOF-Djursland, Dánia; Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért, Magyarország; Landelijke Gilden 
vzw, Belgium

„2011 gazdag volt tevékenységekben e projekt 
keretében. Az öt tanulmányút közül három ebben 
az évben zajlott: márciusban Magyarországra, 
májusban Belgiumba látogattunk, majd szeptem-
berben mi fogadtuk a négy országból érkező csa-
patot. Sok érdekes vidéki tanuló faluközösséggel, 
tanulságos projektekkel és sok lelkes emberrel volt 
alkalmunk megismerkedni, akik mind-mind azon 
fáradoznak, hogy közösségüknek jobb, fenntart-
hatóbb jövője legyen. A megismert projektek kö-
zött volt tanulással, felzárkóztatással foglalkozó, 
közösségi gazdálkodást kiépítő, turizmust helyi 
erőforrásokra alapozó, rendezvényből megújuló 
faluközösség, helyi termékeket közös összefogással 
értékesítő modellek. Inspiráló tanulmányutak vol-
tak ezek, melyről új ötletekkel, meggyőződésekkel 
és barátságokkal tértünk haza. ”
  

CSÁKI Rozália

Eredmények ------------------------------------------
2011-ben három tanulmányútra került sor:
•  márciusban Magyarországon Nagykálló, Géberjén, 

Túristvándi, Rozsály településekre látogattunk ösz-
szesen 14-en;

•  májusban Belgiumban Heuvelland és Ieper térségé-
ben egy szintén 14 fős csoport több mint 6 sikertör-
ténettel ismerkedett meg;

•  szeptemberben mi láttuk vendégül a 20 fős csapa-
tot, akik a Székelygyümölcs projektünkkel, a tér-
ségünkben lévő tematikus bicikliúttal, a derzsi élő 
épített örökségünkkel és a bencédi közösségi pro-
jektekkel ismerkedhettek meg.
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„Egy-egy tanulmányút az életembe egy-egy kilométerkövet jelent. Megismerni más közös-
ségeket, látni azt, hogy sehol sem fenékig tejföl az élet és a kerítések sem kolbászból van-
nak! Mindenhol meg kell küzdeni a közösségek összetartásáért, az előrelépésekért, azok 
akármilyen kicsik is legyenek, de nekünk nagyon értékesek!  Belgiumban, Abele helység 
története maradt meg legelevenebben. Határeset, minden értelemben: a falu fele Belgium-
hoz, a másik fele Franciaországhoz tartozik. Az ott élő flamandok és franciák egymással 
szemben tanúsított érdektelensége a legmegdöbbentőbb számomra.
Hazatérve mindig jobban és jobban értékelem azt, ami a miénk, a hagyományainkat, szo-
kásainkat. Minden út után úgy érzem, hogy egyre erősebbek a gyökereim, amik ide, ehhez a 
földhöz, a szülőföldemhez kötnek!
Köszönet mindenkinek, akik lehetővé tették ezt az utat.”

MÁTHÉ Ildikó 
helyi fejlesztési ügynök, Homoródszentpéter

Információs és tanácsadó szolgáltatások gazdák számára 

Futamidő: 2009– 
Projektvezetők: BARTHA-PÁL Csaba, KIS Zoltán

„Egy újabb megfogható bizonyítéka a Civitas 
Alapítvány elkötelezettségének a vidékfej-
lesztés iránt, hogy a Fejlesztési központ az 
élhető vidékért keretében 2011-ben is ta-
nácsadással állt a falusi gazdák rendelke-
zésére. A következő témákban nyújtottunk 
szakmai segítséget:

• vállalkozás elindítása és vezetése vidé-
ken;

• mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályá-
zati kiírások felkutatása, tanácsadás a pá-
lyázatok megírása során;

• helyi termékek előállítása (nyersanyag, 
technológia, felszerelések, csomagolás 
stb.);

• piaci lehetőségek felkutatása, a termékek 
piacra juttatásának elősegítése, marke-
ting-támogatás.” 

KIS Zoltán

Eredmények ------------------------------------------
Az elmúlt évben több mint száz alkalommal nyújtottunk 
személyre szóló tanácsot, különböző területeken. 
Megközelítőleg 50 esetben segítettünk pályázatot írni 
és benyújtani, elsősorban félig önfenntartó kisfarmok 
támogatása, valamint erdősítési projektek esetében.
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Partnerségben az önfenntartó vidéki unitárius közösségekért

Futamidő: 2005–
Projektvezetők: PAKOT Mónika, KULCSÁR Orsolya 
Támogató: Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány, Civitas Alapítvány 
Partnerek: Vidéki unitárius közösségek 

„A 2005-ben elindított Partnerségben az önfenn-
tartó vidéki unitárius közösségekért projekt 2010-
ben átalakult hálózati partnerséggé. A hálózat 
tagjainak közös döntése értelmében folytatjuk a 
szakmai együttműködést, rendszeres találkozók, 
pályázatírási és projektmenedzsment tanácsadás, 
közösségi rendezvények szervezése, a közösség 
tagjainak szervezett tréningek révén. Az „Együtt 
többek vagyunk – alapozzuk meg a jövőt!”című 
projekt keretében a Civitas Alapítvány csapatépí-
tő és közösségfejlesztő képzést tartott Lókodban. 
A képzésen 5 unitárius vidéki közösség (Bencéd, 
Bözöd, Gagy, Kálnok, Recsenyéd) 19 fiatalja vett 
részt.”
 

PAKOT Mónika

Eredmények ------------------------------------------
A képzés végére a 19 résztvevő 5 helyi projektötletet dol-
gozott ki, amelyeket a fiatalok hazatérve lelkészeik, kö-
zösségeik segítségével kívánnak megvalósítani.

„Ennek a képzésnek köszönhetően megnőtt az önbizal-
mam, felfedeztem személyes készségeimet és új dolgo-
kat tanultam a közösségfejlesztés területén.” 

BENCZÉDI Zsófia
résztvevő, Bencéd
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Székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda –  
egy állandó szolgáltatás a közösségben

Futamidő: 2002–
Projektvezetők: MIHÁLY István (irodavezető) 
Támogató: Az iroda fenntartója a Civitas Alapítvány (saját forrásból), 
amelyhez hozzájárul az alapító partner, Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala is. 2011-ben támogatta irodánkat a Hargita Megyei Szociális és 
Gyermekjogvédelmi Igazgatóság is.

A székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda informá-
ciós és tanácsadói szolgáltatást nyújt a lakosoknak, akik 
ismerve jogaikat és kötelezettségeiket könnyebben megért-
hetik és megoldhatják mindennapi problémáikat. A tanács-
adás bizalmas, ingyenes, pártatlan és független, ezáltal biz-
tosítva a hozzáférhetőséget mindenki számára. 
Az iroda 12 fő témakörben nyújt tájékoztatást és tanács-
adást: egészségügy, szociális segélyek, társadalombiztosí-
tás, munkaügy, fogyasztóvédelem, polgári jogok és kötele-
zettségek, tulajdonjog, adók és illetékek, oktatás, közjegyzői 
eljárások, gyermekjogvédelem. 
A legfontosabb eredmény, hogy a Lakossági Tanácsadó Iro-
da a 2002-ben történt megnyitása óta folyamatosan áll a 
város és a környékbeli lakosság szolgálatában.
Megnyitásától 2011 végéig az iroda szolgáltatásait közvet-
len módon több mint 25.400 személy vette igénybe. Az sokfé-
le alkalmazott módszer révén az iroda szolgáltatásai évente 
közvetve megközelítőleg 30.000 személyhez jutnak el.
A szolgáltatás a tanácsadó és az ügyfelek közötti őszinte, 
bizalomteljes kapcsolatra alapul.
A Lakossági Tanácsadó Iroda az információs és tanácsadó 
szolgáltatás mellett fontos szerepet tölt be a régióban lebo-
nyolított szociális projektekben vállalt munkája révén is. Az 
irodában összegyűlt tapasztalatokkal, a rendelkezésére álló 
sokrétű információkkal folyamatosan segíti a szociális te-
rületen dolgozó szervezeteket, projekteket, szakmai hátteret 

biztosítva munkájukhoz. 
Irodánk tagja annak az országos hálózatnak, amely több 
mint 40 helységben nyújtja ugyanezeket a szolgáltatásokat. 
A Lakossági Tanácsadó Irodák Országos Szövetségének 37 
civil szervezet a tagja, amely irodákat alapított és működtet 
több mint 40 településen

Fontosabb eredmények 2011-ben ---------------------------------------------------------------
   •  1644 különböző esetet jegyeztünk, ez megközelítőleg 2600 közvetlenül kiszolgált ügyfelet jelent;
   •  25 cikk jelent meg az Udvarhelyi Híradóban, az iroda által szerkesztett hasznos információkat tar-

talmazó rovatban;
   •  a Helyi Szociális Partnerség keretében létrehozott, a Lakossági Tanácsadó Iroda által szerkesztett 

és frissített www.sansz.ro honlap látogatottsága meghaladta a 11.500-et;
   •  a polgárok széleskörű tájékoztatása két, forgalmas helyen felállított, hasznos információkat tartal-

mazó infópult révén kiszélesedett.
   •  ingyenes jogi tanácsadás 6 hónapon keresztül, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Igazgatóság által finanszírozott projektnek köszönhetően

„Nagyon szükséges ez az iroda, sok embernek ad pontos tájékoztatást. 
A tanácsadó hölgy nagyon kedves és jól felkészült, csak így tovább!”

Szolgáltatást igénybevevő ügyfél
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„Civil kultúra” – Civil Fórum szakmai lap

XII. évfolyam - 2011.
Projektvezető: CSÁKI Rozália 
Támogató: Bethlen Gábor Alap, Hargita Megye Tanácsa

„A civil társadalom tagjának lenni egyszer-
smind felelősséget jelent azért a közösségért és 
társadalomért, amely érdekében cselekszünk. 
A civil élet, a civil önszerveződés egy sajátos 
kultúrát, magatartásformát, szaktudást testesít 
meg és folyamatos fejlődést igényel. E »civil 
kultúra« a közösségi értékek mentén szerve-
ződő csoportokat, a közösségekért cselekvő 
személyeket, közösségi munkákat, újszerű kez-
deményezéseket, példaértékű eredményeiket 
öleli fel.
A Civil Fórum szakmai lap az erdélyi magyar 
civil szféra egyedüli szakmai kiadványaként 
terjeszti a civil kultúrát és civil szaktudást, 
hozzájárulva ezáltal a civil társadalom fejlő-
déséhez. Nyilvánosságot teremt, népszerűsíti 
az erdélyi és nemzetközi civil élet sikertörténe-
teit, jó példáit, ezáltal segíti elő a civil szféra 
szereplői közötti kapcsolatépítést.
A lap tematikus lapszámai háromhavonta je-
lennek meg. Mint a lap főszerkesztője – immár 
hetedik éve – minden lapszámot kalandként, 
kihívásként élek meg, hisz nagyszerű embe-
rekkel és értékes kezdeményezésekkel, szakmai 
anyagokkal van alkalmam megismerkedni, 
amelyek által én magam is fejlődöm. Azt kívá-
nom, hogy ez a lap minél több civil szervezet 
számára legyen inspiráló hatású, segítse a 
szervezetek és a civil társadalom iránt elköte-
lezettek fejlődését.”

CSÁKI Rozália

Eredmények ------------------------------------------
A 2011-es év konkrét eredménye a négy megjelent lapszám:

Nyilvánosság a civil szférában
 XII. évf. 1. szám, 2011. január–március 
Forrásteremtési lehetőségek, stratégiák
 XII. évf. 2. szám, 2011. április–június
Önkéntesség
 XII. évf. 3. szám, 2011. július –szeptember
Fenntartható fejlődés – gazdaság-környezetvédelem-
szociális biztonság
 XII. évf. 4. szám, 2011. október –december

Elkészült a kiadvány saját honlapja:
www.civilforumlap.com
Az év során több mint 100 szakértővel dolgoztunk együtt, 
köztük civil szervezetek képviselőivel, egyetemi tanárok-
kal, vállalkozókkal és állami intézmények képviselőivel. 
2.000 példányt nyomtattunk ki, mely révén közel 2.000 ol-
vasót értünk el.

Alakítsd a jövőd! (Unlimited Potential)

Futamidő: 2005–
Projektvezetők: DOBÂRTĂ Ana 
Támogató: Microsoft Románia
 

„Az e-központok a vidéki térségeket közelebb 
hozták az internetes világhoz, amely addig isme-
retlen volt a falusi emberek számára. A számító-
gép új világot, fejlődési perspektívákat nyitott a 
felhasználók számára.” 

DOBÂRTĂ Ana

Kihatás ------------------------------------------------
2011-ben az e-központokban a következő területeken biz-
tosítottunk képzéseket több mint 300 résztvevő számára: 
számítógép-felhasználás, projektmenedzsment, előköny-
velés, felkészítő gazdák számára európai támogatások 

megszerzéséhez, angol nyelvtanfolyam, vidé-
ki vállalkozás. 2011-ben több mint 5000 láto-
gatója volt a központoknak és több mint 2000 
óra képzést tartottunk.

„Közösségünknek nagy segítséget jelent az e-központ. Sok fiatal, aki a középiskolába való iratkozáskor egyál-
talán nem rendelkezett számítógépes ismeretekkel, miután elvégezte nálunk a számítógép-felhasználói képzést, 
nagyon jó eredményeket ért el az informatika órákon. Nagyon sok idős ember el volt ragadtatva, hogy részt 
vehetett a képzésen és annak ellenére, hogy az elején szégyellték, hogy ilyen későn ismerkednek meg a szá-
mítógéppel, a képzés után naponta használják örömmel azt. Mielőtt megalapítottuk volna az e-központot, a 
lakosok közel 10%-a rendelkezett számítógéppel, azóta az arány 45-50%-ra nőtt, az internet előfizetők száma 
pedig legkevesebb 50%-al emelkedett. Következtetésképpen az e-központ közel vitte az embereket az internet 
virtuális világához.”

BUDAI Tamás
 e-központ vezető, Vámosláz, Bihar megye



2726

a civil társadalom fejlesztésea civil társadalom fejlesztése

Civitas.2011 Éves jelentésCivitas.2011 Éves jelentés

www.ongcluj.ro hírportál

Futamidő: 2010–
Projektvezetők: DOBÂRTĂ Ana 

Eredmények ------------------------------------------
• 80 megjelent hír
• több mint 300 aktív szervezet az adatbázisban
• 264 regisztrált felhasználó a Facebook oldalunkon

„A www.ongcluj.ro hírportált 2010-ben indí-
tottuk el, működését folyamatosra terveztük. A 
Kolozs megyei civil szervezetek népszerűsítése 
mellett célunk e szervezetek tájékoztatása a kö-
vetkező területeken: támogatási lehetőségek, 
képzések, rendezvények, önkéntesség, stb.”

DOBÂRTĂ Ana

„A Kolozsvári Közösségi Alapítvány olyan innovatív, interaktív lehetőségek után kutat, amelyekkel népszerű-
síteni tudja támogatás-szerzési kampányait, ugyanakkor felhívja a figyelmet a finanszírozási lehetőségeire, 
kiindulva a társadalmi médiáktól az olyan online platformokig, mint például a Swimathon úszóverseny vagy az 
„U Alap Kolozsvárért”. Az ONG Cluj platform révén megszólíthatunk szervezeteket, megismerhetjük szükség-
leteiket és felajánlhatjuk számukra szervezetünk támogatási lehetőségeit.
Sőt, a platform a civil jó példák és modellek gyűjtőhelye lehet, egyesíti a jó kezdeményezéseket és lehetőségeket 
és - miért ne - elindíthat és segíthet közös kampányokat és projekteket is.”

ŞERBAN Simona
Kolozsvári Közösségi Alapítvány, végrehajtó igazgató

Közösséghálózat - Települési, térségi szintű szervezetek 
felkészítése  értékteremtő gazdaság- és társadalomfejlesztési 
programok  és együttműködések megvalósítására

Futamidő: 2010. október - 2011. április
Projektvezetők: CSÁKI Rozália, MIHÁLY István, PAKOT Mónika

„E projektben való részvételünk szakmai elismerés, hiszen 
mint szakembereket hívtak meg részt venni benne. Lehető-
ségünk van átadni a szervezet- és hálózatfejlesztés terén 
szerzett több éves tapasztalatunkat. Ugyanakkor megerő-
síthetjük és kibővíthetjük kapcsolatainkat több partiumi és 
határon túli magyar civil szervezettel.” 

CSÁKI Rozália

„A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület együttmű-
ködéséből született projekt fő célja a civil szervezetek ka-
pacitásának fejlesztése, hozzájárulva ezáltal a két megye 
társadalmi-gazdasági fejlődéséhez. A Közösséghálózat 
program  koncepciójának a kidolgozásával és a megvalósí-
tás szakmai feladatainak az ellátásával a HROD Közösségi 
Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központot bízták meg. 
Ők kérték fel a Civitas Alapítvány munkatársait az árpádi 
Febe Alapítványnál, a tenkei Református Szeretetotthonnál 
és az Erdőháti Régió Keresztyén Egyesületnél elvégzendő 
szervezetfejlesztési munkára.”

MIHÁLY István

„A három szervezetnél zajló munka során a szervezetek fej-
lesztési szükségleteinek a felmérése után meghatároztuk a 
szervezetek jövőképét és a szervezetfejlesztési stratégiáikat. 
Ezek alapján összeállítottuk a szervezetek projekt- és szol-
gáltatási portfolióit, melynek alapján a pályázat befejezésé-
ig konkrét, finanszírozásra leadható pályázatok is elkészül-
tek. Nagyon fontos a résztvevő szervezetek között kialakult 
együttműködés, a hálózati munka és a projekt során kiala-
kult partnerségek.” 

PAKOT Mónika

„A Civitas Alapítvány által biztosított tanácsadás nagy 
segítségünkre volt. Első ízben sikerült megfogalmazzuk 
a Febe Alapítvány jövőképét: „Árpád legyen egy ösz-
szefogásra és bizalomra épülő aktív közösség, amely 
hű a hagyományaihoz, de nyitott az újra is, tagjai köl-
csönösen támogatják egymást és érzékenyek a szociális 
problémákra.” Ebből a jövőképből kiindulva sikerült 
kidolgozni egy stratégiát a jövőre nézve. Nagyon szépen 
köszönjük!”

FILEP Ferenc
református lelkész, Árpád
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4. SANSZ – Szociális Partnerség 

Futamidő: 1997–
Projektvezetők: ORBÁN Árpád 
Támogató: Jugenddorf Lokod – Germania, Civitas Alapítvány

„Mindannyian tudatában vagyunk, hogy csakis egy tartós 
partnerség segítségével tudjuk hatékonyan kezelni a 
szociális problémákat, ezt pedig nekünk Székelyudvarhely 
térségében sikerült is bizonyítanunk. Van stratégiánk 
és hiszünk a »Partnerség a mában, esély a holnapban« 
jelmondatban, de a 15 éves szociális partnerség is azt 
bizonyítja, hogy képesek vagyunk az együttműködésre 
alapozott program vezetésére.   
Egyre nagyobb mértékben sikerül a helyi és a központi 
költségvetésből támogatni/finanszírozni a szociális 
projektjeinket, mivel bebizonyítottuk ezen kezdeményezések 
szükségességét és a hatóságok is elismerik munkánkat 
(folyamatosan a szociális felelősségre építünk). Fejlődik 
a szociális téren dolgozók mentalitása is, és továbbra is 
biztatjuk az együttműködéseket. A rendszer és a hálózat 
működik, mi pedig a partnerségek építése mellett az árva 
és hátrányos helyzetű fiatalok támogatását is felvállaltuk a 
LIA, valamint a Wolter Alapítványokkal közösen.
2011. december 27 és 31 között ennek a partnerségnek a 
segítségével, valamint a »civitas-osok« önkéntes munkája 
által immár harmadízben zajlott le egy nagyszabású 
humanitárius akció Székelyföldön és Erdélyben. A 
németországi Johannita Lovagrend és az ATU cég 
vezetésével, az erdélyi és a német LIA Alapítványok 
koordinálásával az előző évhez hasonlóan közel 13.000 
hátrányos helyzetű személy, illetve család részesült egy-egy 
csomagban, a történelmi magyar egyházak javaslatára. 
A csomagok többnyire alapélelmiszert és tisztálkodási 
szereket tartalmaztak (11 kamion szállítmány) és amelyek 
egyenként 16 kg körüliek voltak, németországi családok és 

iskolások állították össze.
Értékesnek tartjuk ennek a szociális konzorciumnak 
az együttműködését a tatabányai civil szervezetekkel 
(Tatabánya Székelyudvarhely testvérvárosa is).  Sok közös 
projekt születik, sok barátság szövődik és a résztvevők is 
fejlődnek ebben az egymásra találásban. 2011 decemberében 
több székelyudvarhelyi szervezettel együtt részt vettünk 
Tatabányán az Önkéntesség Éve nemzetközi konferencián, 
ahol közös projektek lehetőségeiről is szó esett.
2011-ben megerősödött az Erdélyi Mentőcsoport, amely 
válsághelyzetekben (természeti katasztrófák, balesetek, 
eltűnések, stb.) nyújt szakszerű segítséget.
Több információ: www.sansz.ro, www.gondviseles.org, 
www.erdelymentocsoport.hu.

„A Civitas Alapítvány segít, hogy 
szervezettebbek és hatékonyabbak 
legyünk, mert külön-külön a helyi 
közigazgatási intézmények nem 
úgy tekintettek ránk, szociális 
területen dolgozó szervezetekre, 
mint egyenlő partnerekre. 
Köszönjük!”

SZILÁGYI Csaba
igazgató,  
Lókodi Ifjúsági Alapítvány
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Ycity 2011

Futamidő: 2011. április - november
Projektvezetők: KULCSÁR Orsolya, PAKOT Mónika 
Támogató: Youth in Action Programme
Partenerek: Team Ycity, NGO Krantas, LSR-MV

„A Civitas Alapítvány kezdeményezésére 10 udvar-
helyszéki önkéntes fiatal nemzetközi tapasztalat-
cserén vett részt július 29. és augusztus 5. között 
Litvániában. Az Ycity (Fiatalok Városa) elnevezésű 
program 4 ország fiataljainak közös gondolkodásá-
ra, együttlétére nyújtott lehetőséget.
A program ideje alatt dániai, litvániai, németorszá-
gi, valamint székelyföldi fiatalok hoztak létre egy 
ideiglenes városközösséget, amelyet a résztvevők 
elképzelései és egyéni részvétele töltött meg élettel.
A Civitas Alapítvány a hazai csapat összeállításá-
ban fontosnak tartotta, hogy olyan fiatalokat válasz-
szon ki, akik aktív szerepet vállalnak közösségeik 
életében. A csapatban így kaptak helyet a Civitas 
önkéntesei, munkatársai, környékbeli unitárius kö-
zösségek tevékeny fiataljai, valamint a Közösségi 
Alapítvány és a Vulticulus Földrajzi Társaság egy-
egy önkéntese. Fiataljaink magukkal vitték a ma-
gyar néptáncokat, a népzenét és a székelyföldi ha-
gyományos süteményeket. 
A 10 önkéntes fiatal felejthetetlen élményekkel gaz-
dagodva tért haza.”

KULCSÁR Orsolya

„Felszabadultnak lenni, bolondozni, nevetni, őszintének len-
ni, érezni a szabadságot és ÉLNI! Mindezt ott tapasztaltam és 
tanultam meg. Annyira boldog vagyok, hogy részese lehettem 
mindennek. Bárcsak ez a pezsgő érzés életünk minden percében 
tovább lobogna, megmaradna, s a környezetünkben élő fiata-
lokba is bele lehetne plántálni ezt a leírhatatlan érzést.” 

KOVÁCS Zsuzsa
fiatal önkéntes, résztvevő

„Engem különösképpen érintett ez a litvániai tapasztalatcsere. 
Szembesültem azzal, hogy igen is képesek vagyunk tettre bírni 
50 fiatalt, s itt most nemcsak a gyakorlatokon való részvételt 
értem, hanem azt is, hogy képesek voltak a véleményüket kife-
jezésre juttatni.”

NAGY Zsolt
fiatal önkéntes, résztvevő
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Humánerőforrás-fejlesztés a vidéki térségekben és nem-mezőgaz-
dasági vállalkozások elindításának támogatása

Futamidő: 2010. február – 2012. április
Projektvezető: CIOBANU Carmen 
Támogató: Európai Szociális Alap, a 2007-2013-as Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 
révén
Partenerek: Vidékfejlesztési Forrásközpont (CAR), EOS Alapítvány, Geomujer XXI Egyesület

„2011-ben a résztvevők vállalkozási ötletei a 
szakembereink támogatásával átalakultak üzleti 
tervekké. Ezek közül a legjobbakat kiválasztjuk 
és bemutatásra kerülnek azon a konferencián, 
amelyre potenciális befektetőket, finanszírozókat, 
bankok képviselőit is meghívunk. Célunk, hogy 
ezúton partnerségek alakulhassanak ki az üzleti 
tervek gyakorlatba ültetése érdekében.”

CIOBANU Carmen

Eredmények ------------------------------------------
• 123 vállalkozás-fejlesztési és számítógép-felhasz-

nálói képzésen résztvevő hallgató
• 75 képzési nap
• 123 személy segítése üzleti terveik kidolgozásában

„Sok olyan dologról hallottam, amiről eddig nem volt tudomá-
som. Nagyon tetszett, ahogy mindent megmagyaráztak és azt hi-
szem, hogy mindent megtettek értünk, ami abban a pillanatban 
lehetséges volt.”

KUN Jolan Julianna
résztvevő, Vérvölgye, Szilágy megye

Szociális felzárkóztatás a munkaerőpiacon  
szociális vállalkozások által

Futamidő: 2010. augusztus - 2012. július
Projektvezető: BALOGH Márton
Támogató: Európai Szociális Alap, a 2007-2013-as Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program révén 
Partenerek: Fehér Megye Tanácsa (főpályázó), Structural Consulting Group, Szociális Munkás 
Felnőttképző és Kompetenciafelmérő Központ (CFCECAS), Die Querdenker

„A projekt egy, Románia számára nagyon új és 
érdekes területet céloz meg, éspedig a szociális 
vállalkozások indítását és működtetését, illetve 
ennek a szociális felzárkóztatási modellnek az 
életbe léptetését hátrányos helyzetű személyek 
alkalmazása révén. A projekt keretében sor kerül 
szociális vállalkozásokat támogató erőforrás-
központok létrehozására, szociális vállalkozások 
indítására és az előbbiek révén egy integrált szo-
ciális szolgáltatásokat nyújtó hálózat kifejleszté-
sére. Ugyanakkor különös figyelmet szentelünk 
az ausztriai jó példák átvételére, illetve a projekt 
keretében kidolgozott koncepció népszerűsítésére 
Románia több fejlesztési régiójában.” 

BALOGH Márton

Eredmények ------------------------------------------
• öt felszerelt, működőképes, szociális vállalkozáso-

kat támogató erőforrásközpont létrehozása;
• három felszerelt, működőképes szociális vállalko-

zás elindítása;
• segítő szolgáltatások mind az öt erőforrásközpontban;
• képzések az erőforrásközpontok és a szociális vál-

lalkozások személyzetének, illetve pszichológusok-
nak;

• a projekt weboldala
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„Az irányításom alatt működő abrudbányai Közösségi Erőforrásközpont 2011. június el-
sején kezdte el tevékenységét öt szakemberrel, akik segítséget nyújtanak hátrányos helyze-
tűeknek olyan területeken, amelyeket nem fednek le a szociális köz-, illetve magánszolgál-
tatások. Munkatársaink szakképzést és self-marketing tanácsadást nyújtottak 30 sérült és 
rossz anyagi helyzetű ügyfélnek, akik közül többen gyakornokoskodtak helyi vállalkozóknál 
és egy részüknek sikerült is munkát találniuk. A fontosabb tevékenységek közül megem-
líthetem egy park rendbetételét vagy karácsonyi díszek készítését egy műhelyben, ame-
lyeket értékesítettek egy jótékonysági rendezvényen. Reményeink szerint a munkatársaink 
és ügyfeleink eddigi és jövőbeni közös tevékenységeivel hozzájárulunk vidékünk közösségi 
fejlesztéséhez.”

 JURCA Dorina
az abrudbányai Közösségi Erőforrásközpont vezetője

A civil társadalom képességének növelése a szociális felzárkóztatás 
elősegítéséhez 

Futamidő: 2009. október 1. - 2011. július 31.
Projektvezető: Mihály István
Támogató: Európai Szociális Alap, a 2007-2013-as Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program révén
Partenerek: Lakossági Tanácsadó Irodák Országos Szövetsége (ANBCC) a főpályázó, partnerek a 
szövetség 15 tagszervezete, köztük a Civitas Alapítvány is.

„Meggyőződésem, hogy a projekt tevékenységei 
– képzések, tapasztalatcserék, kutatások és ta-
nulmányok elkészítése, tudatosítási kampányok, 
közmeghallgatások, fiatalok elhelyezkedését 
célzó regionális stratégiák elkészítése – révén a 
résztvevő szervezetek képviselői olyan hasznos 
ismeretekkel és készségekkel gazdagodtak, ame-
lyekkel hatékonyabban tudják befolyásolni a szo-
ciális felzárkóztatási közpolitikákat. 
Az elkészült tanulmányok, a fiatalok elhelyezke-
dését célzó foglalkoztatási stratégiák, a projekt 
idején szervezett események során megfogalma-
zott következtetések nagyon hasznos kiinduló-
pontot jelenthetnek a foglalkoztatási politikák 
újrafogalmazásához, fejlesztéséhez. Remélem, 
hogy a projekt eredményeit népszerűsítő inten-
zív kampány révén, a hatóságokkal kialakított 
együttműködésnek köszönhetően a kialakult 
hasznos elképzelések, gondolatok helyet kapnak 
a stratégiai dokumentumokban, amelyek így job-
ban megfelelhetnek a fiatalok elvárásainak.” 

MIHÁLY István

Kihatás ------------------------------------------------
• a résztvevő civil szervezetekből 80 munkatárs ren-

delkezik a szociális felzárkóztatással kapcsolatos 
közpolitikák befolyásolásához szükséges ismere-
tekkel és készségekkel;

• 40 civil szervezet felkészítése hatékony partnersé-
gek kialakítására a helyi és központi hatóságokkal, 
a szociális felzárkóztatás érdekében.

„Az ideális munkahely az, ahová jókedvvel érkezel, és ahonnan 
sajnálattal távozol.” 

Fókuszcsoport résztvevője

„Nagyon nehéz munkahelyet találni, főként azért, mert a romániai 
oktatási rendszer semmiben sem segít, túl nagy hangsúlyt fektet 
az elméleti oktatásra a gyakorlati képzés rovására, pedig minden 
munkaadó gyakorlati tudást kér.”

Fókuszcsoport résztvevője
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Fenntartható fejlődés a Mezőségen életképes stratégiák révén

Futamidő: 2011 március - december
Projektvezető:  INCZE Zsuzsanna 
Támogató: Mezőség Közösségfejlesztési Egyesület
 

„Ez a tevékenység tulajdonképpen folytatása a 
Mezőség kistérségben elindított fejlesztési kezde-
ményezéseknek. Abból az alapelvből indultunk ki, 
hogy vidéken a helyi közigazgatási intézmények 
és a közösségfejlesztési egyesületek lehetnek a 
fejlesztés motorjai. Tudatában vagyunk a közös-
ségi részvétel fontosságának a közpolitikák kiala-
kításában, ezért egy képzéssorozatot indítottunk 
közalkalmazottak számára. A stratégiai tervezés 
folyamatába bevontuk a közösség résztvevőit, 
beazonosítottuk a közösségi vezetőket és közösen 
letettük a kistérségi fejlesztési alapokat a 2014-
2020-as időszakra, valós igényeken alapuló, élet-
képes stratégiák révén.”

INCZE Zsuzsanna

Kihatás ------------------------------------------------
•  40 kiképzett személy (közhivatalnokok és vezető 

beosztásúak), 40 részvételt és végzettséget igazoló 
oklevél a 2 alkalommal megszervezett képzés ered-
ményeként;

•  több mint 35 munkaülés;
•  9 kitöltött adatlap;
•  534 résztvevő a szemináriumokon;
•  800 megkérdezett személy;
•  9 helyi fejlesztési bizottság;
•  9 falusi stratégia;
•  egy kistérségi stratégia;
•  egy szociológiai kutatás;
•  egy adatbázis.
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Önkéntesség

„2011 a változások éve volt a Civitas önkéntesei számára, 
hiszen új tagokkal bővült a régi csapat és megcserélődött 
az önkéntes koordinátor személye is. Aktív, sokszínű 
élményekkel teli évet tudhatunk magunk mögött, hiszen 
szervezői voltunk az első Civil Napnak, ahol bemutatkoztak 
az udvarhelyi civil szervezetek, nemzetközi színtérre is 
kiléptünk, ugyanis az Ycity projekt keretében Litvániában 
tölthettünk el egy hetet 5 különböző nemzet fiataljaival. A III. 
Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál alkalmából önkénteseink 
száma megsokszorozódott, hiszen rendszeresen önkénteskedő 
fiataljaink magukkal hozták és bekapcsolták a szervezésbe 
barátaikat, ismerőseiket.”

KULCSÁR Orsolya 
önkéntesek koordinátora, Székelyudvarhely

„A kolozsvári irodában az önkéntességnek különleges 
hagyománya van. Sok fiatal diák gyakorlatozik az 

alapítványnál. Általában ezek a gyakorlatok két 
hetet tartanak, ebben az időszakban a gyakornokok 

részt vesznek az alapítvány aktuális projektjeinek 
tevékenységeiben. A gyakorlat végén a gyakornokok 

átalakulnak önkéntesekké, maradnak a szervezetnél és 
folytatják a Civitas Alapítvánnyal való együttműködést.”.

CIOBANU Carmen
önkéntesek irányítója, Kolozsvár

Köszönetünket fejezzük ki többi önkéntesünknek is:
Bándi Zita, Bándi Ferenc, Cărbunaru Florentina, Dobai Csaba, Hegyi Tímea, Hosszú Orsolya, 

Kiss Rozália, Kovács Zsuzsa, Kovács Dóra, Lőrincz Orsolya, Márton Péter, Mihály Kinga, 
Mihály Dorottya, Mihály Lóránd, Mózes Tamás, Nagy Anita, Orbán Eszter, Pál Fruzsina, 

Szabó Árpád, Szabó Bella, Țuglui Manuela

Az alapítvány székelyudvarhelyi 
irodájában a következő tevékenységeken 
vettek részt az önkéntesek:
   •  Civil Nap
  •  Ifjúsági tapasztalatcsere Litvániában
  •  Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál
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„2011-ben az első önkéntes tevékenységem a Civil Nap keretében valósult meg, 
amelyre lelkesen készültünk. A rendezvényen a Civitas Alapítványt és az önkéntes 
csapatunkat mutattuk be. Nagyon érdekes volt más kezdeményezéseket megismerni, 
sok új dolgot tanultam. Lelkesen vettem részt a Gyümölcsfesztivál szervezésében 
is. Már harmadik alkalommal vagyok a szervező csapat tagja önkéntesként, így 
láthattam évről évre a végbement fejlődést, értékelhettem a rendezvény sikerét.
Habár most a feladatom csak a tombolák osztogatásában, a vendégek fogadásában 
merült ki érezhettem, hogy a közösség lelket ad a helynek, a kultúrának. Jó lenne 
ezt az érzést minél többször megélni.”

CSULA-ALBERT Andrea

„A Civitas Alapítványnál eltöltött gyakornoki idő az első lépést jelentette 
a karrieremben. A legjobban az tetszett, hogy nem csak elvégzendő 
feladatokat kaptam, hanem segítséget, bizalmat is a projekt csapatától. A 
„Humánerőforrás-fejlesztés a vidéki térségekben és nem-mezőgazdasági 
vállalkozások elindításának támogatása” című projekt lebonyolítása közben 
volt szerencsém olyan egyszerű falusi emberekkel találkozni, akik szeretik, 
amit csinálnak, kifejezték érdeklődésűket, hogy új dolgokat tanulhassanak, és 
arra késztetnek engem, hogy minél tovább maradjak ezen a területen.”

GAISEANU Raluca

„Örülök, hogy egy ilyen fiatal és barátságos csapat tagja lehettem, viszonylag 
rövid idő alatt nagyon szép munkatapasztalatot és sok új információt szereztem. 

Az alapítvány projektjei elismerésre méltóak, mert olyan országos jelentőségű 
területeket is érintenek, amelyeket mások elhanyagolnak. A gyakorlati idő alatt 

jobban megértettem, hogy hogyan működik egy alapítvány, megtanultam, hogy mit 
jelent egy csapat tagjaként részt venni közösségépítő projektekben, mi a szerepe a 
helyi közintézményekkel való együttműködésnek, felfedeztem a szociális gazdaság 

fogalmát és nem utolsó sorban megismertem, hogy miről szól a stratégiai tervezés, 
illetve egy mezőgazdasági politika.”

SANDOR Iulia
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