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Tisztelt olvasó!

A Civitas Alapítvány több mint húszéves tevékenységét a folyamatos 
innováció és a társadalmi szintű problémamegoldásra való törekvés 
jellemezte. Tevékenységünket mindig az értékeink vezérelték.
Az eltelt esztendő, az intézményi megerősödést követve, egyik nagyon fontos 
értékünkről, a hűségről is szólt. Hűség önmagunkhoz és alapértékeinkhez, 
amelyek a Civitas önazonosságát és következetességét adják. 
Következetesség, amely partnereink és munkatársaink számára 
kiszámíthatóságot, megbízhatóságot és biztonságot nyújt.
Éves jelentésünk a Civitas csapat elkötelezett munkáját tükrözi. Láthatják, 
amint programjainkkal, nagyszámú oktatási és képzési projektjeinkkel a régi 
partnereink fejlődését, megerősödését szolgáltuk. A számos LEADER csoport, 
akikért felelősséget vállaltunk, amikor megalakulásukat segítettük, 
megerősödve, a képzéseink nyomán hatékonyabban tudja folytatni munkáját. 
Mert a hűség nem más, mint szeretettel és felelősséggel való ragaszkodás 
azokhoz, akikhez kötelezettségeink fűznek.

Folytattuk szervező munkánkat a közösségi 
vállalkozás és a fenntartható életformák meghonosítása terén. A 
segítségünkkel létesített zöldségtermelő szövetkezetünk sikeres a piacon. 
Több száz személyt avattunk be a gyógy- és fűszernövények termesztésének 
titkaiba, díjnyertes filmet készítettünk a hagyományos népi gyógyászat még 
élő tudásáról. És sok, sok más munka, amit közösségeinkkel együtt, az Élet 
érdekében végeztünk.

Tartsanak velünk!
Ismerjék meg munkánkat, és legyenek társaink a jövő építésében!

KolumbAn GAbor
Az igazgatótanács elnöke

A HUsEg jegyEben

A kuratórium elnökének köszöntője
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Az 1992-ben alapított Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért erdélyi civil szervezet, amely 
számára a közösség fejlesztésébe való bekapcsolódás és részvétel olyan alapelvek, amelyek 
alapvetően meghatározzák minden tevékenységét. 

Nyomatékosan hiszünk a közösségi vállalkozások erejében és az emberek életének jobbításában 
betöltött szerepükben. Éppen ezért a Civitas Alapítvány küldetése a vidék- és régiófejlesztés, 
a civil társadalom, a köz- és magánszféra mozgósítása és támogatása által, állandó 
figyelmet biztosítva a közösségen belüli asszociativitásnak. Mi a közösségben 
előforduló problémák innovatív megközelítésének vagyunk a hívei, éppen 
ezért a társadalmi újítás jelenti tevékenységeink alappillérét. 

A megalakulása óta eltelt több mint 20 esztendőben a Civitas Alapítvány 
tehát sikeresen dolgozott a közösségek fejlesztését szolgáló különböző 
programokban, hangsúlyt fektetve úgy az önkormányzatok, mint a 
polgárok felkészítésére az Európai Uniós integrációs folyamat 
eredményeként bekövetkezett helyzetre (képzések, tréningek, 
tájékoztató és mozgósító találkozók révén). Az alapítvány így 
katalizátorként vesz részt a közösségfejlesztési folyamatokban. 

Szerkezeti felépítés és területi lefedettség 
Az alapítvány két regionális irodával működik, egyik az 
Északnyugat-romániai fejlesztési régióban, kolozsvári székhellyel, a 
másik pedig a Közép-romániai fejlesztési régióban, 
Székelyudvarhelyen található.   

Elsősorban Erdélyben tevékenykedünk, de vannak országos és 
nemzetközi projektjeink is. 

Programok és projektek

A szervezet által megvalósított 
programok és projektek 

elsősorban a Regionális és helyi 
fejlesztés főterülethez tartoznak, 
az alapítvány által beazonosított 
és elfogadott stratégiai 
alapelveknek megfelelően. 

Tevékenységi területek: 
• vidékfejlesztés; 

• civil társadalom fejlesztése; 
• humánerőforrás-fejlesztés; 

• önkormányzatok képességének 
fejlesztése. 

Magunkról >>>>>>>>>



Balogh Márton
Regionális igazgató

A 2013-as esztendő, akárcsak az 
Alapítványnál eltöltött előző esztendőim is, a 
kihívások esztendejét jelentette, úgy az új 
programok kifejlesztése, mint az előző 
időszakokban elindított programok és 
projektek folytatásának szempontjából, 
ugyanakkor e tevékenységek fenntarthatósága 
biztosításáért megtett lépések miatt is. 

Beszélve azokról a sajátosságokról, amelyek 
szervezetünk munkáját jellemezték 2013-ban, 
elmondhatom, hogy ez volt az az év, amelyikben 
lényeges kezdeményezések kivitelezését 
véglegesítettük a szociális gazdaság területén (itt a 
„Szociális felzárkóztatás a munkaerőpiacon szociális 
vállalkozások által” című projektünkre gondolok), de 
ugyanakkor ez az év jelentette a nagykorúvá vált LEADER program keretében elindított kezdeményezések általunk történő támogatását is. Ez volt a Helyi Akciócsoportok 
tevékenységének első teljes esztendeje, tele nehézségekkel, de sikerélményekkel is. Ugyancsak 2013-ben indult el az a projekt, amely meg fogja határozni a szervezet következő időszakát: a vidéki társulások támogatása – 

közösségalapú gazdasági struktúrák létrehozása. 

A CIVITAS ALAPÍTVÁNY CSAPATA

Király Annamária
Projektmenedzser

2013 újabb kihívások elé állított, 

tesztelnem kellett a szervezési képességeimet, a 

csapatmunkára való hajlandóságomat, a 

türelmemet és a helytállásomat a mindennapok 

problémái közepette, mégis minden napomat 

mosollyal az arcomon sikerült bevégeznem.

Orbán Árpád
Regionális igazgató

A 2013-as évben is - mint mindig – teljesítettük a feladatainkat, társak 

voltunk egy morálisabb, emberibb és élhetőbb jövő megteremtésében. A 

civil társadalom fejlesztésében katalizátor szerepet vállaltunk a hatékony 

modellértékű projektek kidolgozásával, valamint az életképes és működő 

partnerségek kialakításával, ezek pedig büszkeségre jogosítanak fel, mert 

így a csapattal válaszokat tudunk felmutatni a társadalom és az élet 

különböző kihívásaira.

Ciobanu Carmen 

Projekt koordinátor

Sokat fejlődtem szakmai téren 2013-ban, hiszen különböző 

területeken, különböző projektekben dolgoztam mint képzőt. 

A Civitas Alapítvány számos képzést szervezet, és mivel engem is 

bevont ezekbe, ez kimozdított a komfortzónámból és mélyreható 

ásatásokra, tanulmányozásokra, fejlődésre serkentett, ugyanis meg 

kellett felelnem az embereknek, mint tréner. Ezalatt arra is rájöttem, 

hogy könnyen tudok alkalmazkodni a hallgatósághoz.

Filip ValentinProjektmenedzser

Újabb korlátokat léptem át sikeresen 2013-ban. Egy olyan esztendő volt, amelyben beigazolódott, hogy bátrabbak kell legyünk akkor, amikor gyakorlatba ültetjük projektjeink ambícióit. Nem kell félnünk a 
kudarcoktól, ellenkezőleg, vállalnunk kell a cselekedeteinkkel járó kockázatokat, miközben konkrét eredmények elérésére törekszünk azokban a közösségekben, amelyekkel együtt dolgozunk. 2013 ugyanakkor a megérést, illetve a „pragmatikusság elérését” hozta számomra, amikor megértettem, hogy csak a szépen tálalt jó szándék, 
erőfeszítés és áldozathozatal nélkül nem ér semmit. Arra is rájöttem, 
hogyha elégedett akarsz lenni mindazzal, amit csinálsz, akkor lelket kell belevinni abba. Ez az alku, és ez nálam beigazolódott. Mindezek mellet a munkahelyemen is „léptem egyet előre”, ugyanis projektasszisztensből projektmenedzser lettem.

Incze Zsuzsanna                 Programigazgató
Sikeresen folytattuk 2013-ban az előző években elindított projektjeinket. Sok szép képzést volt alkalmunk megtartani, ahol számos kezdeményezőkészség-el felvértezett emberrel ismerkedhettünk meg. Tovább dolgoztunk ugyanakkor a vidékfejlesztés területen is, együtt-működve a Helyi Akciócsoportokkal igyekeztünk megoldásokat találni a felmerülő problémákra és szép pályázatokat fejleszteni ki, habár nem mindegyik lett végül nyertes. Sok pályázat megírása jellemzi ezt az esztendőt, több olyan ötletet fejlesztettünk ki, amelyek változást hozhatnak a vidéki közösségekben, számos értékes tanulságban volt részünk, és bizony csalódásban is. De azért fel vagyunk készülve az új tervezési időszakra és én meg vagyok győződve arról, hogy dédelge-tett ötleteinkből sokat meg is fogunk valósítani.

,
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KIS Zoltán
Projekt koordinátor

Szakmailag elég rázós évre tekintek 
vissza. Több, kisebb-nagyobb pályázat 

megírásában vállaltam meghatározó 
szerepet. És az eredmények? 2014-ben 
fogom megtudni. Másrészt a 
székelyudvarhelyi Iroda 2013-ban kissé 
bátrabb lépéseket kezdett tenni a 
szervezetfejlesztés területén, hogy 
alkalmazkodhasson az aktuális belső és 
külső minőségi elvárásokhoz. Ezzel 
kapcsolatosan is várom az eredményes 
továbblépést 2014-ben.

A CIVITAS ALAPÍTVÁNY CSAPATA

Pakot MónikaProjekt koordinátor

A közösségi önszerveződés megerősítése, a LEADER programokban nyújtott képzések és tanácsadások, illetve a helyi termékek iránti elköteleződésem gazdagították a munkámat.

Kulcsár OrsolyaProjekt koordinátor

2013 számomra a szakma és az önismeret rögös útjain történő fejlődés éve volt.

Dénes Lajos-Géza
Gazdasági felelős 

A 2013-es év folyamán érzéseim szerint hatékonyan részt 

tudtam venni az alapítvány tevékenységében és sikeresen 

befejeztem az elkezdett mesteri tanulmányaimat is. 

Számomra az újabb kihívásokról és megpróbáltatásokról is 

szólt az elmúlt év, amelyeknek köszönhetően sok új hasznos 

tapasztalattal és tudással lettem gazdagabb. 

Mihály István
Projekt koordinátor

2013-ben a gyümölcstermesztő képzésünkön 

kettős minőségben vettem részt: mint szervező és 

mint hallgató is. Nagy élmény volt számomra, hogy a tárgyi 

tudás megszerzése mellett lehetőségem volt megtapasztalni, 

hogy a képzés során az addig egymást nem ismerő személyek 

csoportjából hogyan alakult ki egy összetartó közösség. 

Tánczos AndrásInformatikus

Sok kihívással járt az esztendő de, összefogva az Alapítvány csapatával, sikeresen vettük az akadályokat és együtt örülhettünk a szép eredményeknek. 

Bálint Mária Magdolna                 Projektasszisztens
2013-ban ismét beigazolódott számomra, hogy az emberek segítése szép és nemes érzést vált ki, ugyanis ezek az emberek feltárják sorsukat előttem a Lakossági Tanácsadó Irodában, őszintén mesélik el gondjaikat-bajaikat. Másfelől, a szakmám nehézsége magával hozza a változatosságát is, és ebben áll a különleges szépsége.

Batrîn Anna                 Projektasszisztens 
Számomra mindig emlékezetes marad a tavalyi esztendő, hiszen ekkor kerültem a Civitas-hoz. És ez számos kihívással és sok szép eseménnyel járt. Több új és rendkívül fontos dolgot sajátítottam el. Egy kitűnő csapatba kerültem, amelyik csodálatos dolgokat visz véghez. Kijelenthetem tehát, hogy 2013-ban átléptem a határaimat. 

vált kezdeményezéseknagykoruva
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Badea Cristina Camelia 
Könyvvizsgáló

Sok kihívással kellet szembenéznem, ugyanis a 

vonatkozó törvénykezés sokat változott, de egy 

egységes csapat állt mellettem, vele sikerült legyűrni a 

nehézségeket és sikeresen boldogulni.

Suciu Andreea Projektmenedzser

Az év végén csatlakoztam a kolozsvári Iroda csapatához, készen arra, hogy eleget tegyek egy új munkahely kihívásainak és biztos vagyok benne, hogy sok sikerélmény vár rám a jövőben is.

Bartha-Pál Csaba
Projekt koordinátor

A 2013-es év az egyre nehezedő gazdasági helyzetet 

tükrözte számomra, ebben az esztendőben a Civitas-nál 

például a nagyobb finanszírozások is elmaradtak. Így 

2013 azokat a kihívásokat hozta, amelyek rámutattak, 

hogy a túlélés mellett, az emberként való megmaradás 

is fontos.

Dobârta Ana-Maria
Projekt koordinátor

A www.ongcluj.ro egyre népszerűbb a civil 

társadalomban, megmutatva így, hogy a 

kolozsvári civil szervezetek fontos kommu-

nikációs eszköze. 

Gaiseanu Raluca Projektasszisztens 

Szép esztendőnek látom, szép tevékenységekkel és egy olyan csapat keretében, amelyben sok leckét tanulhattam meg. 

Kádár Imola
                 Adminisztrációs asszisztens
Azt teljes bizonyossággal elmondhatom erről az esztendőről, hogy szakmai szempontból csupa eseménnyel és kihívással telt el.  Segítettem a Civitas-Csapatot minden ügyintézéssel kapcsolatos kérdésben és más közös tevékenységekben is.  

Kiss Emese                  Gazdasági igazgató
Jó híreket hozott ez az év úgy személyes, mint szakmai téren. Voltak nehezebb és könnyebb pillanatok, de mindegyiken túl vagyunk már és szép eredményeknek örvendhet ez az egységes csapat.

A CIVITAS ALAPÍTVÁNY CSAPATAvált kezdeményezéseknagykoruva



Január a várakozások hónapja volt és nagyon jó hírekkel 
és válaszokkal fejeződött be az alapítvány ez évi 
perspektívái kapcsán.

Február Ingyenes képzést tartottunk Kolozsváron, az 
Északnyugat-romániai fejlesztési régióban, témája 
„Start-up a szociális vállalkozásban”.

Március E hónapban elkönyvelhettük 25 szociális 
vállalkozó képzésének sikeres befejezését, akik 
eredményként a projektmenedzser címet nyerték el.

Április Nagy megvalósításunk e hónapban az AGRARIA Nagyvásár 
keretében megszervezet kiállításunk, neve: „Hagyományok Réte“.

Május Megörvendeztet, ha azok az események, amelyek szervezésében 
részt vállalunk, hagyományossá vállnak. Ilyen például a „Civil Napok”, 
amelyre harmadik alkalommal került sor  Székelyudvarhelyen.

Június A Fehér megyei Magyarigen községben megtartottuk a „Vállalkozói 
kompetenciák a szociális gazdaságban” című képzésünket. Érdeklődő 
közönségben volt részünk, egy csodálatos helyszínen.

Július A Civitas újabb alkalommal szervezi 
meg a „Projektmenedzser” ingyenes képzését 
a Közép- és Északnyugat-romániai fejlesztési 
régióból érkező résztvevők számára.

Augusztus A szeptemberben sorra 
kerülő Nagy Esemény megszervezésével 
van mindenki elfoglalva.

Szeptember Nagy vigasság és közösségi 
élmény jellemezte a hangulatos V. 
Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivált.

Október  Az INDAGRA-Romexpo bukaresti Nagyvásárból sem 
maradtunk ki, hiszen keretében megszerveztük a „Vidékfejlesztés a 
2014-2020-as időszakban: tanulságok és fejlődési perspektívák” című 
konferenciát, amelyen neves meghívottak és jelentős számú 
közönség vett részt.

November ”You.Pro Projekt”  - Romániában mi vitelezünk 
ki először ilyen típusú projektet.

December  Szépen és alkotóan fejeztük be az esztendőt, 
hiszen a „Hagyományos gyógymódok Udvarhelyszéken” című 
projekt keretében elkészült egy dokumentumfilmünk. 

Esemenynaptar 2013
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[…]
és a történet

folytatódik

A CIVITAS Alapítvány projektjei



vid
ékf

ejlesztés

Jelenleg a hazai vidéki térség pozitív fejlődési szakaszon megy át, egy nyitott téma 
számos helyi, regionális vagy központi intézmény tevékenységében. 

Ennek ellenére a mezőgazdasági 
termelékenység, összehasonlítva más 
európai országéval, továbbra is alacsony 
szinten áll. Ezért a Civitas Alapítvány 
projektjei hasznosak az Északnyugat- és 
Közép-romániai fejlesztési régiókban levő 
közösségek számára, amolyan katalizátor 

jelleggel is bírnak.   
Úgy ítéljük meg, hogy a vidéki 
közösségekben létező problémák lentről 
fölfele történő megközelítése megoldáshoz 
vezet közép- és hosszútávon, éppen ezért 
hangsúlyt fektetünk az egyes közösségek 
sajátosságának fontosságára, arra, hogy 
elsősorban a létező helyi erőforrások 
értékesítésére alapozzanak. 
Kiemelkedően bátorítjuk a helyi 
kezdeményezéseket és a projektjeink 
által megpróbáljuk biztosítani a 
folytonos és fenntartható fejlődést 
azokban a közösségekben, ahová 
eljutunk tevékenységeink során. Az évek 
során vállaltuk a kapocs szerepét a 
közösségek fejlesztésére szánt 
pénzforrások és a kedvezményezettek 
között, ez elsősorban a LEADER 
program keretében kifejtett 

tevékenységeinkben öltött testet.            
Akarjuk a helyi közösségek és a hazai 
vidéki térség fejlődését, ezért hiszünk 
egy szinergia szükségességében az 
intézményes szereplők között, amely 
állandóan támogatja az innovációt és a 
helyi és regionális fejlesztéssel 

kapcsolatos kezdeményezéseket.



minoseg

h
a
g y

omanyos

Székelygyümölcs program
Futamidő: 2009. május- folyamatosan

Támogató: Norvég Alap, Civitas Alapítvány
Partner: Székelygyümölcs Egyesület

Projektvezető: PAKOT Mónika

„A Norvég Alap által nyújtott támogatást követően is folytattuk az udvarhelyszéki közösségekkel, a 
Székelygyümölcs Egyesülettel, illetve más intézményekkel, szervezetekkel az együttműködést a 

közösségfejlesztés és a gyümölcsészet területén. Évente, az Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál mellett szakmai 
konferenciát is szervezünk. 2013-ban a konferencia témája „A Góbé Világ és Székelyföld jövője”. A konferencia 
keretében azok a kezdeményezések lettek bemutatva, amelyek alátámasztják a természeti erőforrások 
felelősségteljes értékesítését és jó példával bizonyítják, hogy ilyen módon is lehet egy fenntartható közösségi 
gazdaságot fejleszteni, megtartani. Képzések, szemináriumok, munkaműhelyek, tapasztalatcserék, vásárok és 
különböző eseményeken való részvétel által hozzájárulunk a Székelygyümölcs mozgalom továbbfejlesztéséhez 
Udvarhelyszék térségében.”
PAKOT Mónika

„Mint méhész, és mint a gyümölcsészet iránt elkötelezett személy részt vettem 2009-ben 
az első gyümölcstermesztő képzésen, amelyet a Civitas Alapítvány szervezett a 

Hagyományaink Gyümölcsei projekt keretében. Azóta az alapítvánnyal nagyon szoros 
az együttműködésem, különböző előadásokat és képzéseket tartok hagyományos 

gyümölcsösök megmentése céljából. Az Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztiválon 
rendszeres előadó vagyok és a gyümölcstermesztő képzéseken gyakorlati 

oktatást tartok az oltásról. A Tündérkert mozgalomban szakemberként segítem a 
hagyományos gyümölcsfajták megmentését Tündérkertek (élő génbankok) 

kialakítása révén, ahol különböző képzéseket is fogunk tartani. 
Meggyőződésem, hogy a Civitas Alapítvány által szorgalmazott 

kezdeményezések és projektek által a vidéki élet egyre érdekesebbé és 
vonzóbbá válik a fiatal generáció számára is és a vidéki közösségek 

kezdik értékelni a térség természeti örökségét.”
SÁNDOR Levente

Farcád
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„Azok, akik otthon maradtak 
megpróbálnak élni, túlélni és jövőt 
álmodni. A faluból mi öten 
jöttünk, öt asszony és 
mindnyájan jól éreztük 

magunkat. Hogy miért is 
kapcsolódtunk csak most be 
a fesztiválon való 
részvételbe? Nem is tudom, 
pedig igazán megvolt a 
hívás eddig is, volt 

tapasztalat is, láttuk, hogy hogyan működik. 
Talán most érett meg rá a csapat. Az 
egyházközség keretében működő nőszövetség 
meghívta a Gyümölcsfesztivál szervezőit, ők 
bemutatták a programot, képeket és filmeket is 
vetített az eseményről. Azok, akik ott voltak 
egy páran úgy gondolták, hogy ők is 
bekapcsolódnak. A derzsiek nagyon félnek az 
újtól és a közösségi munkától, talán a múltban 
megélt tapasztalatok miatt. Most azon 
fáradozunk, hogy megváltoztassuk ezt a 
mentalitást, és hogy továbbra is együttműködve 
másokat is bevonjunk ebbe a mozgalomba.”

ÚJVÁROSI Katalin
unitárius lelkész, Székelyderzs

„Az V. Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál keretében a 
székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány ismét segítséget nyújtott e 
rendezvény által azoknak a közösségeknek, akik a 
hagyományos gyümölcsfajták megmentésén fáradoznak és a 
termés feldolgozása által újraélesztik azt a gasztronómiai 
hagyományt, amely által minőségi termékeket juttatnak a 
vásárlók asztalára. A helyi kistermelőknek nagyon fontos, hogy 
nyilvános rendezvényeken is részt vehessenek, ahol kiállíthatják 
és értékesíthetik az év során elkészített házi termékeket.
A háromnapos rendezvény során a látogatók megkóstolhatták 
helyi gyümölcsből készült lekvárokat, szörpöket, 
gyümölcsleveket, szárított gyümölcsöket és süteményeket. A 
rendezvény ünnepi hangulatát a közösségek által bemutatott 
kulturális programok biztosították. Ezen kívül a különböző 
célcsoportoknak programokat és tevékenységeket szerveztünk. A 
gyerekeknek Gyümölcsfurfang Játszóházat működtettünk, a 
fotópályázat nyerteseinek munkáit Gyümölcsfeldolgozás ízes 
pillanatai címmel állítottuk ki, a Kovács Foto Studio régi 
udvarhelyszéki gyümölcsfeldolgozás mozzanatait megörökítő 
kiállítást működtetett, volt Teatudakozó és természetesen 
Csere-bere placc – pénzmentes piac, ahol a látogatók otthonról 
hozott termékeket cserélhettek el egymás közt. A tombola és a 
különböző vetélkedők nyújtotta izgalom és nyeremények sem 
maradhattak el.”

PAKOT Mónika

Futamidő: 2013. július – szeptember
Támogató: Székelyudvarhely Önkormányzata, Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont, Nemzeti Kulturális Alap (HU), Civitas Alapítvány
Partnerek: Székelygyümölcs Egyesület 
Projektvezető: PAKOT Mónika 

3 napos fesztivál;
16 résztvevő közösség, 
       kb. 300 féle gyümölcsből készült termék; 
25 kulturális program/fellépés; 
240 fellépő a résztvevő közösségekből;
1 szakmai konferencia a fesztivál keretében;
kb. 7.000 látogató.
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Futamidő: 2013. január – december
Partnerek: Kis – Küküllő – Balavásár – Sóvárad Helyi Akciócsoport (HACS), Erdélyi Szamos 
HACS, Mezőségi HACS, Kraszna és Berettyóvölgye HACS, Dél – Nyugat Szatmári HACS, 
Szatmár környéki HACS, Angustia Egyesület HACS, Nyárádmente LEADER Egyesület 
Projektvezetők: INCZE Zsuzsanna, BARTHA-PÁL Csaba

A Civitas Alapítvány 2013-ban folytatta a HACS-ok támogatását a LEADER program 
kivitelezésében, illetve újabb együttműködéseket indított el két újonnan engedélyeztetett 
HACS-al.   
Habár számos problémát sikerült megoldani, a program kivitelezése során ebben az évben is 
több akadállyal szembesültünk és a lezárási határidők gyors közeledése kemény munkára 
fogta mindegyik Akciócsoportot. 
Sok változtatást kellett elvégezni a Helyi Fejlesztési Terveken, több esetben volt szükség 
pénzátcsoportosításra a helyi igények kielégítése érdekében és a támogatások 
odaítélésének kritériumait is módosítani kellett. A legnagyobb nehézségeket a kifizetések 
késlekedése jelentette, ugyanakkor a projektek kivitelezése sem volt könnyű.

„A Kraszna és Berettyóvölgye HACS vezetőjeként és a Civitas Alapítvány 
partnereként elmondhatom, hogy nagyon jól megszervezett és igen jól 
felkészült csapattal rendelkezik. Több projektben is működtünk együtt és 
minden kérésemre gyorsan és határozottan reagáltak. Vannak már 
közös terveink is a jövőre nézve, amelyeket bizonyosan jól fogunk életbe 
léptetni.”    
Vékás Albert

LEADERprogram kivitelezésének támogatása 

Eredmenyek
15 képzés;
összesen 46 napos időtartamú képzések;
300 résztvevő;
5 elkészített tanulmány az idegenforgalom, 
     a fejlesztési területek és az asszociativitás területein;
tanácsadás a helyi fejlesztési tervek végrehajtásában 
     és a pályázatok elbírálásában;
tevékenységeinket  300 ember követi a közösségi oldalakon
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„Prin acest proiect, împreună cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 
am încercat să eficientizăm munca și rezultatele agricultorilor din GAL-ul Someș Transilvan în vederea 
obținerii de resurse care să îmbunătățească nivelul de trai prin oferirea de instruire teoretică și 
practică în domeniul agricol. Am contribuit la îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol și 
alimentar prin programele educaționale oferite. 
Am pregătit module de formare profesională în domeniul agricol în așa fel încât să oferim suport în 
cât mai multe domenii, de la apicultură până la silvicultură, managementul proiectelor și al 
exploatației agricole.
Au fost informați peste 300 de agricultori cu privire la oportunitatea de participare la cursurile de 
formare profesională în domeniul agricol și la modul de aplicare a măsurilor pentru dezvoltarea 
rurală. Interesul persoanelor din acest teritoriu a fost mult peste cel așteptat, indicând necesitatea 
unor asemenea module de formare.”
KIRALY Annamaria, coordonator proiect

„A projekt által, együttműködve a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi 
Egyetemmel, az Erdélyi Szamos HACS régiójához tartozó gazdák munkáját kívántuk 
hatékonyabbá tenni és eredményeiket javítani egy elméleti és gyakorlati 
mezőgazdasági képzés által, melynek eredményeként könnyebben hozzájuthatnak 
azokhoz az erőforrásokhoz, amelyek szükségesek életszínvonaluk növekedéséhez. A képzés 
által tehát hozzájárultunk a mezőgazdasági és élelmiszertermelő ágazatokban tevékenykedők 
versenyképességének a javulásához.
Több mint 300 gazda kapott tájékoztatást a képzésen való részvétel hozadékairól és a 
vidékfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések alkalmazásáról. A résztvevők érdeklődése messze 
meghaladta előzetes elvárásainkat, aláhúzva az ilyen képzési modulok szükségességét.”  

KIRÁLY Annamária 

Eredmények és kihatások:
• 14 község kapott tájékoztatást;

• 28 közösségi találkozóra került sor;
• több mint 300 személy jutott információhoz.

Gazdák képzése az Erdélyi
Szamos Helyi Akciócsoport 
régiójában
Futamidő: 2013. május – jelenleg 
Támogató: Vidékfejlesztési és Halászati 
      Kifizetési Ügynökség, a LEADR program által
Partner: Kolozsvári Agrártudományi 
      és Állatorvosi Egyetem
Projektvezető: KIRÁLY Annamária
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„Az udvarhelyszéki gazdák körében gyümölcstermesztő szakképzés 
iránt az előző években megnyilvánuló érdeklődésre válaszolva 
újabb akkreditált szakképzést indítottunk 2013-ban. Az októberben 
elindított szakképzésre 25-en jelentkeztek, és nemcsak Hargita 
megyeiek. Az elméleti képzés mellett az udvarhelyszéki 
gyümölcsösökben gyakorlati oktatásra is sor került. A képzést 
elvégző 24 személy közül 22-en sikeresen letette a szakvizsgát, 
gyümölcstermesztői szakképesítést szerezve. Véleményem szerint a 
legfontosabb eredmény, hogy az Civitas Alapítvány három eddigi 
képzésén résztvevő hallgatók, azonkívül, hogy megtanulhatták a 
szakma csínját-bínját, barátokká váltak és komoly jövőbeni terveket 
megfogalmazó csapattá formálódtak.”
MIHÁLY István

Eredmények:
• 24 résztvevő a 360 órás elméleti és gyakorlati képzésen;

• 22 sikeres vizsgázó, akik akkreditált gyümölcstermesztői oklevelet 
szereztek;

• Folyamatosan együttműködő gyümölcstermesztői hálózat.

„Évek óta küszködtem a kertészet titkaival. (…) Örömmel fogadtam a hírt, 
hogy távoli diákként befogadtak a csoportba és tagja lehettem a 

gyümölcskertész  tanfolyam új évfolyamának. (…)
Megismertünk új embereket, akikkel rövid idő alatt nemcsak a tanulásban 

lettünk társak, de új barátságok is születtek. Megismerhettünk két csodálatos 
oktatót, akik mint az elemi kisiskolásokat, úgy vezettek be minket, felnőtteket a 

gyümölcskertészet érdekes világába. A gyakorlati tevékenységek és tanórák a 
komolyság, a tudás elsajátítása, de ugyanakkor kellemes baráti hangulatban zajlottak.

Hasznos volt az elméleti anyagot gyakorlatban, gyümölcsösökben gyakorlatozva frissíteni 
fel és elsajátítani, különböző helyeken, más-más fajták sajátosságainak megismerése által.

Szinte észre se vettük, milyen hamar elteltek a hónapok és elérkezett a vizsga napja.
A részvétellel és az ott elsajátított tudással megszerzett oklevél mellett egy nagy siker és győzelem 

és eredmény, hogy összeforrt egy olyan új baráti csoport, akik vállalták, hogy a jövőben is készek 
együttműködni és közösen dolgozni.

Én megköszönöm a székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány igazgatójának és munkatársainak, 
hogy együtt dolgozhattunk, általuk megismertünk egynéhány fontos titkot a 

gyümölcskertészet eredményessé tételével kapcsolatosan. Én gondolom és 
vallom, hogy a jövőre nézve hazai friss és egészséges gyümölcsök kerülnek 
családjaink és polgártársaink asztalára.
Különleges tisztelettel és köszönettel!”
KOZMA Albert, Bölön

Curs de calificare
pentru pomicultori
Perioada de implementare:
octombrie 2012 – februarie 2013
Finanţator: Bethlen Gábor Alap
Coordonator: MIHÁLY István

Gyümölcstermesztő
szakképzés

Futamidő: 
    2012. október–2013. február
Támogató: Bethlen Gábor Alap
Projektvezető: MIHÁLY István
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Hagyományos gyógymódok
Udvarhelyszéken 
Dokumentumfilm 
Futamidő: 2013. augusztus – december 
Támogató: Bethlen Gábor Alap, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont
Projektvezető: PAKOT Mónika

„A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért fontosnak tartja a helyi 
erőforrások feltárását, amelyekre alapozva olyan projekteket tud generálni, 
amelyek a vidéken élő emberek és életterük megtartását segítik elő. 
2013-ban a gyógynövényképzések mellett egy dokumentumfilm elkészítését 

is fölvállaltuk» Hagyományos gyógymódok Udvarhelyszéken « 
elnevezéssel.
A nyár végén, illetve az ősz folyamán 19 udvarhelyszéki faluba 
látogattunk el, ahol 32 személlyel készítettünk interjút. Célunk az volt, 
hogy bemutassuk azokat  a gyógynövényeket, amelyek megtalálhatók 

Udvarhelyszéken és amelyeket rendszeresen alkalmaznak a 
különböző betegségek leküzdésében. A film ősbemutatója decemberben 

volt. A magyarországi MEDIAWAVE Nemzetközi Filmfesztiválon a kisebbségi 
filmek kategóriában a film közönségdíjat kapott.”
PAKOT Mónika

Eredmények: 
• 19 felkutatott közösség;
• 32 db. 20 - 60 perces interjú;
• 1 db. 51 perces dokumentumfilm; 
• 6 bemutató Hargita megye különböző településein
.

„Számomra azért volt gyümölcsöző ez az együttműködés, mert az a civil múlt 
és tapasztalat, amellyel a Civitas Alapítvány rendelkezik, rengeteg buktatótól óvott 
meg a közös munka során. Az az összegyűjtött potenciális adatközlők tára, amely az 
évek során felhalmozódott összegyűlt a szervezetnél a korábbi projektek során, mind 
kiaknázható és kiaknázandó "tiszta forrás", amely még sok elkövetkező dolgozat 
forrásanyaga lehet. Szeretném, ha a továbbiakban is megmaradna ez a 

gyümölcsöző, jó együttműködés.”
SZABÓ Károly, operatőr

16     Civitas • Éves jelentés 2013



„A projekt célja egy olyan asszociatív struktúra kifejlesztése, amelyik lehetőséget nyújt a 
kistermelőknek, akik tulajdonosai ennek az entitásnak, hogy közösen dolgozhassanak a 
termékeik feldolgozásában és marketingjében. A projekt végeredménye a »Kis Szamos Rét 
Mezőgazdasági Szövetkezet« megalakulása, amelynek 17 apahidai és zsuki gazda a tagja. 
Ennek gyümölcsei őszre értek be, akárcsak a mezőgazdaságban (lásd a folytatásaként 
kivitelezett újabb projektet), tehát az alapelképzelést sikeresen fejlesztettük tovább.”  
FILIP Valentin

Eredmények és kihatások: 
• a Szövetkezet üzleti tervének a kidolgozása;
• a Szövetkezet jogi bejegyzése;
• képzések és tanácsadás biztosítása a szövetkezeti tagok részére;
• két szakmai tapasztalatcsere megszervezése, Farkaslakán és Szászrégenben.

Futamidő: 2012. július – 2013. február
Támogató: Román – Amerikai Alapítvány   
Partnerek: a projekt a „Vidékfejlesztés vállalkozás és társulás által” elnevezésű 
program része – amely a következő szervezetek közös kezdeményezése: Romanian – 
American Foundation, PACT Alapítvány, Civitas Alapítvány, A Civil Társadalom 
Fejlesztéséért Alapítvány, Közösségi Közvetítő és biztonsági Központ (CMSC), Román 
Európai Politikák Központja (CRPE), Gazdasági Nevelési és Fejlesztési Központ (CEED) 
Projektvezető: FILIP Valentin 

A vállalkozói szellem
népszerusítése a társadalomban
társulási formák kifejlesztése által
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A Kis Szamos Rét
Mezőgazdasági Szövetkezet 
fejlesztésének elősegítése
Futamidő: 2013. március – 2016. február
Támogató: Román – Amerikai Alapítvány   
Projektvezető: FILIP Valentin 

„A »Vidékfejlesztés vállalkozás és társulás által« projekt 
folytatásaként tehát az elsődleges
célunk a Kis Szamos Rét Mezőgazdasági Szövetkezet megsegítése, 
hogy életképes gazdasági entitásként fejthesse ki tevékenységét.  
A projekt keretében számos alkalommal találkozunk a tagokkal és 
az igazgatótanáccsal az elindulás (start-up) jellegzetes kérdéseit 
körbejárva, a továbbiakban támogatásokat kutatunk fel, Uniós 
pályázatokat írunk és vitelezünk ki és népszerűsítjük a kistermelők 
társulására alapuló üzleti modellt. Természetesen érvényre akarjuk 
juttatni ezt a modellt és kiszeretnénk közölni egy egyszerű tényt: 
kivitelezhető a kistermelők társulása Romániában, sőt mi több – ez 
jelent egy megoldást a vidéki térség gazdasági – társadalmi 
fejlődéséhez.”    
FILIP Valentinv

 Mivel a projekt lebonyolítása folyamatban van, ezért 
természetesen korai volna az összes és végleges eredményeket 
felsorakoztatni. Fontos mégis megemlíteni, hogy már alkalmaztunk 
egy értékesítési menedzsert és kellőképpen mozgósítottuk a 
Szövetkezet tagságát is, melyek következtében 2013-ban egy 
előnyös szerződést tudtunk megkötni egy jelentős kiskereskedelmi 
céggel és már le is szállítottunk számára körülbelül 350 tonna 
zöldséget.

„A Szövetkezet tevékenységének fejlődését illetően állíthatom, 
hogy egy növekedő pályán
halad, mutatják ezt jelentős hazai kiskereskedelmi cégekkel 
megkötött megállapodások is. A kezdés biztatónak tűnik, szép 
perspektívákat látunk az értékesítendő zöldségmennyiség 
növekedésére. A csapatmunka és a Civitas Alapítvány hozzáállása 
meghatározó szerepet játszott csoportunk összeforrásában és 
remélem, hogy az elkövetkezendőkben is ott lesznek mellettünk. 
Én személy szerint igyekezni fogok segíteni a munkám által a 
Szövetkezet tagjait és azt remélem, hogy példánkat mások is 
alkalmazzák és e »kislépések«- módszer által akár országunk is 
követendő jó példát mutat majd fel mások előtt.”     
MORAR Sergiu, értékesítési menedzser – Kis Szamos Rét 
Mezőgazdasági Szövetkezet



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

„A Fejlesztési Központ az élhető vidékért elindításakor 2009-ben azt hirdettük meg, hogy kinyitjuk 
kapuinkat azon emberek, szervezetek, cégek és intézmények előtt, akiknek tájékoztatásra, 
útbaigazításra van szükségük fejlesztési elképzeléseik kivitelezéséhez Udvarhelyszéken.   
Ma elmondhatjuk, hogy a betérők ki is használják ezt a lehetőséget és nagyon változatos 
kérdésekkel, felkérésekkel fordulnak hozzánk, mint például: pályázási és finanszírozási lehetőségek 
beazonosítása, tanácsadás és pályázatírás, mezőgazdasági vállalkozások megszervezése, pénzügyi 
kérdések, könyvelés, civil szervezetek bejegyzése és megszervezése. 
Többféle területen segítettünk sikeresen pályázni, kezdve a művelődési kiírásoktól, az 
önkormányzatok infrastruktúrájának fejlesztéséről szóló kiírásokig és befejezve mezőgazdasági 
termékeket feldolgozó vidéki kisüzemek létrehozását megcélzó pályázatokkal.”    
BARTHA-PÁL Csaba, KIS Zoltán

Több mint 45 ügyféllel dolgoztunk együtt 2013-ban, a legkülönbözőbb területeken. Körülbelül 25 
magán- és jogi személy pályázatának megírásában és benyújtásában segítkeztünk. 

„Én tudom mit jelent mezőgazdasággal foglalkozni, de a papírmunkában, a formanyomtatványok 
megírásában stb., ha nem is vagyok nulla, de tízes semmi esetre sem. A Civitas ebben is segített, 
együtt töltöttük ki például az adóbevallásomat és ez azért is jó volt, mert nem kellet 

háromszor-négyszer járjam a pénzügyet érte. A társadalom- és az egészségügyi 
biztosítás ügyintézésében is eligazítottak és elégedett vagyok a kapott segítséggel.” 
SIMÓ Ákos, gazda
 

Eredmények
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Információs és tanácsadó
szolgáltatások 



A Civitas csapata a Romexpo helyszínén megszervezett INDAGRA 
Nagyvásáron is részt tudott venni, 2013. október 31. és november 1. 
között. Egy olyan nemzetközi nagyvásárról van szó, amely a mezőgaz-
dasággal, szőlészettel és állattenyésztéssel kapcsolatos termékek és 
felszerelések bemutatásáról szól, tulajdonképpen ez a legkomplexebb 
ilyenszerű rendezvény Romániában, rendeltetése főleg a hazai 
állattenyésztési potenciál és a hazai biotermékek promoválása.  
A nagyvásár ideje alatt tematikus eseményekre került sor, amely sok 
olyan embert vonzott, akiket érdekelt a hazai vidéki térség helyzete és 
az Európai Unió által felajánlott fejlesztési lehetőségek a 2014-2020 – 
as időszakra nézve, valamint az új Nemzeti Vidékfejlesztési Terv.      
A Civitas Alapítvány a maga során megszervezte a „Vidéki Románia 
2014 után” elnevezésű konferenciáját, amelynek keretében egy sor 
interaktív eseménynek adott lehetőséget, három fő tematika köré 
csoportosítva:
• Vidékfejlesztés;
• Vidékfejlesztési hálózatok;
• Társulások a mezőgazdasági szektorban.

Neves meghívottak voltak jelen, akik felkeltették a résztvevők 
érdeklődését a tematikákban megszerzett ismereteik által, ugyanis 
részt vesznek vidékfejlesztési hálózatokban illetve tapasztalattal 
rendelkeznek a mezőgazdasági társulásokat illetően.  
A meghívottak közül felsoroljuk: Alexandru Potor - Romániai Helyi 
Akciócsoportok Országos Szövetsége, Vasile Deac – RuralNet Hálózat, 
Peter Hurley, Octavian Ciprian Alic – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatóság, Romeo Vasilache – Román – Amerikai Alapítvány, Már 
István – Székelygyümölcs Egyesület, Adrian Mirou-Lamba – Romániai 
Községek Egyesülete és Tiberiu Cazacioc – DC Communication.    
A konferencia lebonyolítása mellett a Civitas még egy bemutató 
standot is működtetett a nagyvásár egész ideje alatt, amely keretében 
egyebek mellett helyi hagyományos termékeket is bemutatott a 
nagyközönségnek.  

„Vidéki Románia 2014 után” 
konferencia 
az INDAGRA Nagyvásáron
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A Civitas Alapítvány csapata a 
vidékfejlesztést illetően egy 
multidimenziós megközelítés híve, 
éppen ezért mi jó példák kicserélését 
kívánjuk népszerűsíteni és 
megosztani szeretnénk a 
tapasztalatainkat, de ugyanakkor 
tanulni is akarunk az ezen a 
területen dolgozók tapasztalataiból. 
Ebben az összefüggésben dolgozzuk 
ki és vitelezzük ki a projektjeinket, 
részt véve ezzel egy időben a 
vidékfejlesztéssel kapcsolatos sajátos 
eseményeken.
2013-ban két nagyon szép és 
tanulságos eseményen vettünk részt, 
de ezek keretében konferenciákat is 
szerveztünk, ahol jó példákat 
ismerhettünk meg és cseréltünk ki és 
beszélgettünk a romániai 
vidékfejlesztés jövőjéről. Úgy 
Kolozsváron (AGRARIA Nagyvásár), 
mint Bukarestben (INDAGRA 
Nagyvásár) a vidékfejlesztés 
területén tevékenykedő nagyszerű 
meghívottakat hallgattunk meg és 
mind a két esemény után sok 
fejlesztési ötlettel és jövőbeni 
partnerségekkel lettünk 
gazdagabbak.  

Események
a vidékfejlesztés
területén



Mezőgazdasági, Élelmiszeripari
és Állattenyésztési Nemzetközi Nagyvásár 

A 2013 áprilisában megszervezett 19. AGRARIA Nagyvásár a gazdák, 
szakemberek, menedzserek és mezőgazdasági hatósági személyek 
fontos találkozóhelye, ugyanakkor egy optimális kommunikációs 
platform, ahol a résztvevők újabb szerződéseket köthetnek meg, 
megerősíthetik kapcsolataikat a törzsvásárlóikkal és el tudnak 
beszélgetni a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és az állattenyésztés 
kurrens irányzatairól és újításairól is. 
Ez Erdély legnagyobb mezőgazdasági Nagyvására és erre az 
eseményre a Civitas-nak sikerült mozgósítania az 
Északnyugat-romániai és Közép-romániai fejlesztési régiókban létező 
Helyi Akciócsoportok egy részét, egy olyan kiállítást szervezve 

együtt, ahol bemutatásra kerültek hagyományos 
népviseletek, helyi termékek és sok jellegzetes fénykép. 
A „Hagyományok Réte” nevű kiállításunk alkalmából 
változatos kis akciókat is szerveztünk a helyszínen, mint 
például hagyományos termékek kóstoltatása, versenyek 
és játékok, hagyományos módon elkészített 
kézimunkákkal való ismerkedés vagy húsvéti tojásfestés. 
Ezenkívül a kiállításon még képviseltette magát egy sor 
erdélyi szociális vállalkozás is, amelyek bemutatták a 
közönségnek az általuk előállított helyi termékeket is, 
valamint megismertették a tevékenységük 
megszervezésének és a működésük módozatait is, a 
szociális vállalkozások jellegzetes elemeit vonultatva fel.        
A Nagyvásáron a Civitas még egy konferencia 
megszervezésével is fellépett, ennek a „Vidékfejlesztés a 
2014-2020-as időszakban: tanulságok és fejlődési 
perspektívák” elnevezést adtuk. Keretében az Európai Unió új 
programciklusának különböző összetevőit tárgyalhattuk meg, 
úgy a Helyi Akciócsoportokat, mint a helyi hatóságokat, az 
egyetemi környezetet és a civil társadalmat képviselő 
résztvevők szemszögéből. Terítékre kerültek még a 
mikroregionális fejlesztést, a vidéki mezőgazdaságot és a 
nem-mezőgazdasági tevékenységeket finanszírozó 
lehetőségek, a szociális és közösségi vállalkozásokkal 
kapcsolatos projektek kifejlesztése és az ezzel kapcsolatos 

módszerek kidolgozásának tematikái is.        
Egy építő jellegű beszélgetésekkel tűzdelt eseményt tudhatunk magunk mögött, amelyek 
perspektívákat villantottak fel a vidék fejlődésének jövőjéről, amely után a Civitas számos 
tapasztalatot és nagy fejlődési lehetőségeket könyvelhetett el. Örültünk annak, hogy mások 
mellett együtt lehettünk a következőkkel: Vasile Deac – Román Tanácsadó és Segítő Egyesület, 
Romeo Vasilache – Román – Amerikai Alapítvány, Alin Bogdan Buzescu – Romániai Gazdálkodók 
Egyesületének Konföderációja, Alexandru Potor – Romániai Helyi Akciócsoportok Országos 
Szövetsége és Kolumbán Gábor – a Civitas Alapítvány igazgatótanácsának elnöke.          
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FEJLESZTÉSE
TÁRSADALOM
A CIVIL

Fontos szerepet tulajdonítunk a civil 
társadalomnak, úgy gondoljuk, hogy a 
közvélemény azon szócsövét jelenti, 
amelyik lépései és tevékenységei által 
pozitívan járul hozzá a köz- és 
magánszektor kisiklásai 
rendbehozatalához.  
A Civitas Alapítvány 
támogatja a civil 
társadalomban 
létrejövő jó példák 
kicserélését, éppen 
ezért a projektjeink 
által még egyszer 
kifejezzük az állampolgár 
tájékoztatásának fontosságát 
azért, hogy fejlődjön az aktív 
állampolgári részt vétel a hazai 
társadalom életében.

A projektjeink aláhúzzák a minőségi 
információ terjesztésének 

szükségességét, amelyek jól 
dokumentáltak és ezért arra 
törekszünk, hogy úgy 
virtuálisan, mint közvetlen 
módon megtörténjen a 
tapasztalatok és jó példák 
megosztása. 
Erős a hitünk abban, hogy a 

fiatalok képesek aktív polgárokká 
válni, valamint támogatjuk a 

partnerségek kialakítását, amelyek 
meghatározzák a közösségeink 

fejlődését. Ezek képezik Alapítványunk 
két stratégiai alappillérét, amelyekre 

bizalommal támaszkodunk a jövőbeni projektjeink 
kigondolásakor is.    



A szociális hálónknak van egy jelmondata: »Partnerség a mában, esély 
a holnapban«. Eszerint is próbálunk szolgálni és eszerint mélyül az 
immár 17 éves szociális partnerségünk.  Mi az együttműködésekre 
törekszünk és próbáljuk sűrűre is szőni e hálónk szövetanyagát.   
A kezdeményezéseink bebizonyították szükségességüket és a 
hatóságok is egyre inkább elismerik munkánkat, ezt pedig azt is jelenti, 
hogy a hiánypótló (minőségi) szolgáltatásokért fizetséget is adnak.  A 
szociális felelősségvállalásra, a partnerek kezdeményezőkészségére és 
együttműködésére épített hálózat működik, mi pedig a partnerségek építése 
mellett az árva és hátrányos helyzetű fiatalok támogatását is felvállaltuk a 
LIA és a Wolter Alapítványokkal közösen.
2013. december végén immár ötödik alkalommal szerveztünk a partnereink és 
a »civitas-os« önkéntesek munkájával humanitárius akciót Székelyföldön és 
Erdélyben. A németországi Johannita Lovagrend és az ATU cég vezetésével, 
illetve az erdélyi és a németországi LIA Alapítványok közreműködésével az 
előző évekhez hasonlóan, a történelmi magyar egyházak javaslatára, közel 
14.000 hátrányos helyzetű személy, illetve család részesült egy-egy 
segélycsomagban. A 16 kg körüli csomagok (12 kamion szállítmány) többnyire 
alapélelmiszert és tisztálkodási szereket tartalmaztak németországi családok 
és iskolások jóvoltából.
2013-ban is voltak szép együttműködések (látogatások, közös táborok, 
rendezvények, sérültek segítése, barátságok szövése, valamint különböző 
fejlesztési segítség) a tatabányai civil szervezetekkel, a Gondviselés 
Segélyszervezettel, a Székelyföldi Házas Hétvége Egyesülettel, az Élő Szövet 
Alapítvánnyal, de az Erdélyi Mentőcsoporttal is, amely válsághelyzetekben 
(természeti katasztrófák, balesetek, eltűnések, stb. esetén) nyújt segítséget és 
több hasznos versenyben vált egyre szakszerűbbé, bebizonyítva 
hasznosságát ez évben is. 
Több információ:
www.sansz.ro
www.gondviseles.org
www.erdelymentocsoport.hu

ORBÁN Árpád 

„1998-tól, a Pro 
Autist alapítvány megalakulá-
sa óta működünk együtt a 
Civitas-al. A kezdetekben az 
elindulás útvesztőjében 
segítette eligazodni kezdő 
szervezetünket. Majd part-
nerségben vettünk részt 
különböző programokban, 
amelyek a sérült személyek 
beilleszkedését segítették, 
mint például a Helyi Szociális 
Partnerség kialakítása, 
lakóotthon és foglalkoztató 
műhely létrehozása sérült 
emberek számára, stb.”
PÉTER Edit 
Pro Autist Alapítvány elnöke

SANSZ
Szociális Partnerség

Futamidő: 1997 - jelenleg 
Támogató: LIA e.V. – Jugenddorf Lokod – Németország, Civitas Alapítvány
Projektvezető: ORBÁN Árpád 

A CIVIL TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE
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Futamidő: 2002-től folyamatosan

Támogató: Az iroda fenntartója a Civitas Alapítvány (saját forrásból),

amelyhez hozzájárul az alapító partner, a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal is.

Projektvezető: MIHÁLY István

„Az Iroda tanácsadójaként a 11 éves 
működés alatt azt tapasztaltam, hogy a 
hétköznapi ügyintézés nehézsége miatt, egy 
útbaigazítás, vagy esetenként a tanácsadás  
nagyon sokat jelent az emberek számára. Mi sem 
bizonyítja jobban a Lakossági Tanácsadó Iroda 

létjogosultságát, mint a visszatérő, hálás ügyfelek, akik nagy 
megelégedéssel mesélik el, hogy a kapott eligazítás, tanács alapján 
boldogultak a problémájuk megoldásában.”

BÁLINT MÁRIA Magdolna, tanácsadó

„A 11 éves Lakossági Tanácsadó Iroda Székelyudvarhelyen egy elismert 
intézménnyé nőtte ki magát. Tevékenységünket pozitívan értékelik a 

hozzánk forduló ügyfelek, valamit intézmények szervezetek, 
amelyekkel együttműködést alakítottunk ki. Véleményem szerint a 

legfontosabb eredmény, hogy sikerült egy ingyenes, a lakósoknak 
szóló minőségi szolgáltatást fenntartani, függetlenül attól, hogy volt-e 

vagy sem külső finanszírozásunk erre a tevékenységre.
Ügyfeleink csak azt tudják, hogy az Iroda ajtaja mindenki előtt nyitva áll, 
és mindig számíthatnak a szakszerű segítségre mindennapi problémáik 
megoldása céljából. Az Iroda tanácsadói munkájuk során nagyon nagy 
tapasztalatra tettek szert, amelyet más szervezetekkel partnerségben 
értékesítünk, a régióban lebonyolított szociális projektekben is.”
MIHÁLY István

Eredmények : 
• 2013-ban 1320 különböző esetet jegyeztünk, ez megközelítőleg 2100 közvetlenül 
kiszolgált ügyféllel kapcsolatos;
• 2013-ban 40 cikk jelent meg az Udvarhelyi Híradóban, az Iroda által szerkesztett hasznos 

információkat tartalmazó rovatban;
• a Helyi Szociális Partnerség keretében létrehozott, a Lakossági Tanácsadó Iroda által 

szerkesztett és frissített www.sansz.ro honlap látogatottsága meghaladta a 13.500-at.

„Nagyon kielégítő volt a kérdésemre a válasz. Örvendek, hogy a lakosság 
megsegítésére létezik egy ilyen szolgáltatás Székelyudvarhelyen. Köszönök 
minden információt a jól felkészült és kedves alkalmazottak részéről. 

Köszönöm a kapott tájékoztatást!"
Szolgáltatást igénybevevő ügyfél

A CIVIL TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE
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„Az ongcluj.ro hírportál a civil társadalom kohéziója szüksé-
gessége felismerésének a következménye és ezt a 
kezdeményezést Kolozsvár Önkormányzata is felkarolta 2010-ben. 
Így lett ez az internetes oldal a kolozsvári nem kormányzati 
szervezeteket tájékoztató és tevékenységeiket bemutató első 
online felület. Tartalmában számos információ mellett megtalál-
ható a Kolozsváron bejegyzett civil szervezetek frissített listája is. A 
portál által támogatni akarjuk Kolozsvár kulturális eseményeit is, de 
események, válogatók, képzések és sok egyéb, a kolozsvári - és nemcsak - 
civil szervezeteket érintő és érdeklő információk is elérhetőek általa.”         
BATRÎN Anna

www.ongcluj.ro
Civil hírportálunk         

Eredmények és kihatások: 
• több mint 60 közzétett hír;
• 300–at meghaladó tevékeny civil szervezet
      bevezetése az oldal adatbázisába;
• 850 felhasználó, akik közösségi oldalainkon is 
      kapcsolatban állnak velünk.

Futamidő: 2010. – jelenleg
Projektvezető: BATRÎN Anna 

A CIVIL TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE
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Humáneroforrás fejlesztése

Az Európa 2020 Stratégiában, a szociális gazdaság területén megfogalmaztak két lényeges célkitűzést: 
a 20 és 64 év közöttiek foglalkoztatási arányának 75%-ig való megnövelését és a szegénység 
küszöbén álló és a szociális kizártsággal veszélyeztetett európai állampolgárok számának 20 
millióval való csökkentését. Ez azt jelenti egyebek mellett, hogy a munkaerőpiacra való belépésre 
az állampolgárok jobban fel lesznek készítve, befektetések történnek a szakmai és szakosodási 
képzésükbe, több munkahely lesz létrehozva és bátorítva lesz az élethosszig tartó tanulás.   
A Civitas Alapítvány a Civil Társadalomért szem előtt tartja tevékenységei során ezeket az 
irányzatokat és elveket, elismeri a humánerőforrás minősége fejlesztésének fontosságát úgy a 
munkaerőpiacra való sikeres felzárkóztatás, az egyéni kompetenciák fejlesztése, mint a már 
munkahellyel rendelkezők szakosodását illetően is.   
A humánerőforrás fejlesztése területén kivitelezett projektjei során a Civitas következe-
tesen hangsúlyt fektet az elméleti képzés hatékony összekapcsolására a gyakorlati 
oldallal, figyelmet fordítva arra, hogy mindegyik megfeleljen a munkaerőpiac aktuális 
elvárásainak. Az alacsonyabb képzettséggel rendelkező, sérülékeny csoportba tartozó 
személyekre is tekintettel vagyunk, hogy elősegítsük a felzárkóztatásukat a 
munkaerőpiacra.      
Az Alapítvány által lebonyolított projektek megerősítették csapatunk 
meggyőződését abban, hogy a közösségek keretében elsődleges szerepe van a 
nevelésnek és a képzésnek, úgy az egyéni jövedelmek növeléséért, mint az 
életszínvonal emeléséért, valamint minden közösség általános fejlődéséért, 
hogy függetleneké és önfenntartóvá válhassanak. Ebből a meggyőződéssel 
kiindulva igyekeztünk vidéki vállalkozók ismeretei bővítésével kapcsolatos 
célokat elérni, mivel ez a szempont döntő szereppel bír a kis- és középvál-
lalkozások fejlődésében, ugyanakkor a hazai vidéki térségek fejlődésének 
alappillérét jelenti.
  A projektjeink egy új megközelítést vezettek be Romániában, beiga-
zolva a benne rejlő hatalmas lehetőséget: a munkaerőpiacra való 
befogadás szociális vállalkozások által elmélet alkalmazásáról van 
szó, egy olyan vállalkozási formáról van szó, amely elsősorban 
szociális célt követ, másodrendű szerepet szánva az anyagi célok-
nak. A civil szervezetek azon képességeinek javítása, amelyek 
segítik ilyenszerű szociális vállalkozások kialakításában és 
releváns stratégiai dokumentumok megfogalmazásában és 
kifejlesztésében, és hogy bevezethessék az innovációt a 
szakmai képzés és a társadalmi felzárkóztatás területén, egyre 
nagyobb fontosságot és méretet fog ölteni.  



Megvalósítás időszaka: 2013. november – 2014. január
Finanszírozó: Bethlen Gábor Alap, Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért

Partner: Lókodi Ifjúsági Alapítvány
Projektvezető: Kulcsár Orsolya

„A Civitas Alapítvány, partnerségben a Lókodi Ifjúsági Alapítvánnyal, 
második alkalommal szervezte meg a gyógy- és fűszernövényekkel kapcsolatos 
képzését. Az októberben indított és január végén zárult hétvégi képzésre olyan 
személyek jelentkeztek, akik a jövőben gyógynövénytermesztéssel, illetve 
gyógynövény-feldolgozással szeretnének foglalkozni és ehhez kívánják 
tudásukat megalapozni vagy gyarapítani. 
A képzésen a helyi vadon növő és termesztett gyógynövényekkel ismerkedtek 
meg a résztvevők. Az általános bevezetésben növényrendszertani ismereteket, 
illetve a gyógynövények hatóanyagait, a gyógynövények felhasználását az 
iparban és legfőképp a népi gyógyászatban tanulmányozták. Ezt követően 
olyan konkrét gyakorlati ismereteket sajátítottak el résztvevők, mint például a 
gyógynövények szaporítása, termesztése, gyűjtése, feldolgozása, tárolása és 
csomagolása. Érdeklődésre részletesen bemutatásra került a 
gyógynövényekből készült házi orvosságok, úgymint tinktúra, olaj, kenőcs, 
dunsztkötés, gyógyfürdő előállítása is. Megtudták, hogy a fitoterápiás 
kezelésben pontosan kell ismerni az adagolást, a kezelés időtartamát, a 
lehetséges kölcsönhatásokat, az ellenjavallatokat, és számolni kell az esetleges 
mellékhatásokkal is.
Az egyes gyógynövényeknél az előadó részletesen taglalta a lelőhelyeket, hogy 
melyiknek mi a drogja, azaz a hatóanyaga, mikor van a gyűjtés ideje, hogyan 
kell szárítani és milyen betegségre hogyan lehet alkalmazni. Különösen a 
résztvevő hölgyek voltak elragadtatva az ilyen típusú képzéstől, hiszen az 
elsajátított tudást nap, mint nap gyakorlatba ültethetik otthon.”

KULCSÁR Orsolya

Eredmények:
• egy kidolgozott képzésanyag 
gyógy- és fűszernövény 
témakörben;
• 120 óra képzés;
• 26 képzésen résztvevő személy;
• A képzésen résztvevők 
eldöntötték, hogy létrehoznak egy 
hálózatot, amelynek keretében a 
jövőben is rendszeresen találkozni 
és tapasztalatokat megosztani 
szeretnének.

„A Civitas Alapítvány által 
szervezett gyógy- és 
fűszernövény termesztő és 
feldolgozó képzésen 
vettem részt, hiszen e 
témakörben bővíteni 
szerettem volna 
ismereteimet. Kitűnő 
csapat részese lehettem és 
az órák is jó hangulatban zajlottak. Mindannyian 
hoztunk magunkkal a családból egy bizonyos 
tudáshalmazt arra vonatkozóan, hogy elődeink hogyan 
használták a gyógynövényeket. Minden egyes 
alkalommal tanultunk valami újat egymástól és az 
oktatótól. Felfrissítettem az idővel feledésbe merült 
tudásomat, megtanultam különbséget tenni a 
nemzetségnév és faji jelző között, ugyanakkor 
megtanultam felismerni a gyógynövényeket, valamint 
sikerült kapcsolatot teremteni a gyógynövények népies 
és tudományos megnevezései között. Felhívták 
figyelmünket az aktív hatóanyagok ismeretének a 
fontosságára és pontos adagolására, illetve a 
kölcsönhatásokra, ellenjavallatokra és lehetséges 
mellékhatásokra is kitértek.
Összefoglalva ez egy örvendetes, dicséretre méltó 
kezdeményezése volt a Civitas Alapítványnak, 
amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a 
gyógynövényekre és a természetes gyógymódokra, 
ezáltal is kitöltve egy űrt ezen a területen.” 

MIHÁLY Enikő 
résztvevő

humáneroforrás fejlesztése
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Gyógy- és fűszernövények

termesztése 
és feldolgozása



Futamidő: 2011. augusztus – 2013. július
Támogató: az Európai Unió, az Európai Szociális Alap a 
Humánerőforrás-fejlesztési Ágazati Operatív Program 
által, 2007 – 2013.
Partnerek: Fehér Megye Önkormányzata (pályázó), 
Fejlesztési Tanácsadó Csoport (DCG), A Folyamatos Képzés 
és a Szociális munka Alkalmasságfelmérő Központja 
(CFCECAS), Die Querdenker. 
Projektvezetők: BENE Magdolna – Fehér Megye Önko-
rmányzata, BALOGH Márton – regionális koordinátor a 
Civitas részéről. 

„A projekt bizonyos tevékenységek kifejlesztését célozta 
meg a szociális gazdaság területén, több Fehér megyei 
közösségben, de ezeknek a kezdeményezéseknek a 
sokszorosítását is 3 Fejlesztési Régióban. A projekt 
keretében egy integrált programot dolgoztunk ki és 
léptettünk életbe a szociális vállalkozások létrehozására, 
képzésekkel, tanácsadással és különleges 
tevékenységekkel segítve a kedvezményezetteket azért, 
hogy javítsuk a sérülékeny csoportok munkaerőpiacba 
való beilleszkedését.    
A projekt egyik legerősebb részeként egy többszintes 
partnerség elvének alkalmazását tűztük ki célul. Így a 
projekt lebonyolítása érdekében létrehozott partnerség 
mellett újabb partnerségek alakultak kis azokban a 
településekben, ahol Közösségi Erőforrás-központok és 
szociális gazdasági struktúrák léteztek. A partnerségbe 
bevonódtak közintézmények, civil szervezetek de helyi 
vállalkozók is. A projekt keretében kifejlesztettünk egy 
másik szintű aktív partnerséget is országos és a három 
régió szintjein, mindezek által speciális start-up 
tevékenységeket dolgoztunk ki a szociális vállalkozások 
struktúráját és a hálózati munkát illetően.   
A partnerség új szintjén igyekeztünk nemzetközi jó 
példákat átvenni és népszerűsíteni a projekt 
kedvezményezettjei körében.”
BALOGH Márton

Eredmények és kihatások: 
• Öt szociális gazdaságot megsegítő erőforrásközpont 
létrehozása és működésbe helyezése; 
• Három szociális vállalkozási struktúra létrehozása és  
működésbe helyezése Fehér megyében;
• Funkcionális támogatási szolgáltatások biztosítása mind az öt 
szociális gazdasági központban;
• Képzések megszervezése és lebonyolítása a központok 
alkalmazottjai és az együttműködő pszichológusok számára 
olyan témakörökben mint: vállalkozói kompetenciák 
kifejlesztése, projektmenedzsment, társadalmi felzárkóztatás, 
stb.; 
• Egy internetes oldal működésbe helyezése;
• 37 új munkahely létrehozása;
• 33 személy információs és tanácsadási szolgáltatáshoz való 
juttatása.

Társadalmi és 
munkaerőpiaci 
felzárkóztatás�zociális 
vállalkozások által

humáneroforrás fejlesztése
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„2013-ban jutott el a projekt kivitelezésének 
legfontosabb pillanatához: a fiatalok csoportjának 

képzése és bevonása egy személyes fejlesztési és 
elhelyezkedést segítő integrált programba, tréning 
megtartása valamint az internship első szakaszának a 
lebonyolítása. Az a része volt ez, amelyben felfedeztük annak 
fontosságát, hogy a fiatalok megismerjék képességeiket, 
önismeretük fejlődjön és ápolják önbizalmukat, elősegítve 
mindezek által a könnyebb belépésüket a munkaerőpiacra. 
Ez a munkaerőpiaci integrációs pilot-modell minden 
bizonnyal tovább lesz fejlesztve és sokszorozódni fog más 
fialok csoportjai keretében is. Örültünk annak, hogy az 
internship első szakaszának végén a benne résztvevő 12 
fiatal egyike elhelyezkedhetett a házigazda cégnél, 3 
fiatal önkéntesként folytathatta együttműködését a 
cégekkel, valamint hogy 5 személy más területeken 
juthatott álláshoz.”
CIOBANU Carmen 

„Ez a tapasztalat elsősorban felbátorított, megnövelte az önbizalmamat a saját 
erőimben és megértette velem a kommunikáció fontosságát. Bizonyossággal 
mondhatom, hogy csoportunk nyitottságot tanúsított az új ötletek és tapasztalatok 
irányában. A Social Media kurzus keretében megtanultam azt, hogy melyek egy 
projekt erős és gyenge pontjai, amelyeket fel kell ismerni a terméked bemutatása 
előtt, valamint azt is megtudtam, hogy egy beszélgetés keretében az számít, hogy 
hogyan fejezed ki magad, nem az hogy mit mondasz.”  
VINŢAN Florina, résztvevő

Eredmények/kihatás:
•   12 fiatal részvétele a 
Social Media 
személyiségfejlesztő és 
promóciós képzésen;
•   12 fiatal vett részt az 
első internship 
programban;
•   3 fiatal vett részt a 
második internship 
programban;
•   1 résztvevő 
elhelyezkedett a 
házigazda-cégnél;
•   3 résztvevő folytatta 
önkéntes együttműködését 
a házigazda-cégeknél.

YouPromote Business

humáneroforrás fejlesztése

Futamidő: 2012. október – 2014. szeptember
Támogató: Európa Bizottság a Leonardo da Vinci program által
Partnerek: South Nottingham College of Further Education (pályázó) 
– Nagy-Britannia, Centreo Studi Formazione Orientamento – Olaszország, 
Berusförderungsinstitut – Ausztria, Analog Data Cable Consult AS – Norvégia, 
EUROPANORAT GmbH – Németország, 
ETIC- Tehnical School of Image and Communication – Portugália.       
Projektvezető: CIOBANU Carmen 
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„A Civitas Alapítvány önkéntesei olyan innovatív gazdaságfejlesztési modellek, gazdasági trendek 
összegyűjtésére, valamint terjesztésére vállalkoztak e projekt által, mint például a kék gazdaság, a zöld 
gazdaság, a szociális gazdaság, illetve a helyi erőforrásokra, közösségekre támaszkodó gazdasági 
modellek. A témák összegyűjtésére, mélyebb megértésére műhelymunkák keretében került sor. Az angol 
nyelven megtartott 10 műhelymunka során fiataljaink angol tanárnő segítségével járták körbe a témákat, 
melynek eredményeit egy kiadványban össze is foglalták.
A projekt eredményeképpen fiataljaink pozitívvá, nyitottá, proaktívvá váltak, hiszen olyan vállalkozási 
lehetőségek, természet által inspirált tudományos elképzelések, valamint innovációk gyakorlati 

megvalósításairól hallhattak, melyek arra ösztönözték őket, hogy felelősen, bátran vegyenek részt 
jövőjük alakításában.” 

KULCSÁR Orsolya

„A projekt nagyon hasznos volt, hiszen kiszélesítette látókörünket és bemutatta az innovatív 
lehetőségeket. A műhelymunkák pozitív hatással voltak rám, mivel fejlesztették idegen 

nyelvű kommunikációs képességeimet és általuk nyitottabbá, magabiztosabbá váltam.” 

ORBÁN Eszter, önkéntes

Eredmények: 
• 10 angol nyelven lebonyolított műhelymunka, amely az innovatív modellek összegyűjtésére és 

megértésére összpontosított. A Civitas Alapítvány székhelyén megtartott műhelymunkák során fiataljaink a 
projektvezető, illetve egy angol tanárnő segítségével gyűjtötték össze a jó példákat.
• kiadvány megszerkesztése és kiadása;
• 2 előadás megtartása középiskolás és főiskolás diákok részére.

Megvalósítás időszaka: 2013. június – szeptember
Támogató: Székelyudvarhely Önkormányzata
Projektvezető: KULCSÁR Orsolya
    

humáneroforrás fejlesztése
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Innovatív g�daságfejle�tés� modelle�
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„A Civitas-nál önkénteskedni mindig is egy élmény volt számomra. 
Örömmel tölt el minden egyes pillanat, amikor segíthetek másokon 
vagy esetleg másoknak, és ez által sokat is lehet tanulni.  Felejthetetlen 
pillanatokban volt részem minden egyes találka alkalmával (a 
gyűléseken, palacsintázásokkor, a Gyümölcsfesztiválon, a Civil 
napon...) és persze igazi barátokat is szereztem. Igazából nagyon kevés 
e pár szó, amit a Civitas-nál való önkénteskedésről el lehet mondani.”
Fülöp Ágnes

Tapasztalat. Jókedv.
Barátok.
Élmény. Szórakozás.
Pál Fruzsi

 „Szakmai gyakorlatomat a Civitas Alapítványnál töltöttem, mely 
időszak alatt az Agraria mezőgazdasági vásár keretében részt vettem az 
Alapítvány tevékenységeinek megtervezésénél, valamint az esemény 
promóciós, és tájékoztató kampányában. Egy érdekes és élménydús 
tapasztalatban volt részem.”
Borsos Emőke

A személyes és szakmai fejlődés elkötelezettjeként a Civitas Alapítvány a Polgári 
Társadalomért, nagy hangsúlyt fektet úgy a munkatársak, mint az együttműködők és az 
önkéntesek fejlődésére. Nagyra értékeljük, amikor önkénteseink felajánlják értékes idejüket 
és boldoggá tesz bennünket, amikor közép vagy hosszú távú együttműködések kezdhetünk el 
együtt. A 2013-as évben szerencsénk volt megismerni sok elkötelezett önkéntest, akik 
segítkeztek mindennapi munkánkban és a Civitas Alapítvány rendezvényeinek 
megszervezésében.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a 2013-as évben elkezdődött hazánkban az önkéntesség, mint 
szakmai tapasztalat elismerésének a folyamata, és ez egy fejlődési lehetőséget jelent úgy az 
önkéntesek, mint a munkaadók számára. 

Önkéntesség

     Kedves önkénteseink
              köszönjük a segítségeteket, 

támogatásotokat és az odaadásotokat!
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január 1 - Csíkszereda 
nemzetközi Fórum, amelynek témája: A 
Hargita Hegység fejlesztési Programja

február 27–28 - Fehérgyarmat 
(Magyarország)
„Szatmár Arca” szeminárium
Ebben a projektben a Civitas partnere 
volt a lebonyolító HROD - Közösségi 
Gazdaság - és Társadalomfejlesztési 
Központ magyarországi szervezetnek és 
egy minőségbiztosítási rendszert 
fejlesztettek ki a Szabolcs – Szatmár – 
Bereg megyében fellelhető 
hagyományos helyi termékek és 
szolgáltatások számára.

április 17–18, Brüsszel (Belgium)
„LEADEREvent 2013: Building Bridges 
for the Future (Építsünk hidat a 
Jövőnek)”

április 26 – Kolozsvár 
Konferencia „Vidékfejlesztés a 
2014-2020-as időszakban: tanulságok 
és fejlődési perspektívák” címmel, az 
AGRARIA Nagyvásár keretében

május 3–5 – Marosvásárhely 
„Kék Gazdaság” című Konferencia

május 9 mai
„Civil Napok” Székelyudvarhelyen  

június 10 – Lókod (Hargita megye)
Székelyföldi szociális területen 
dolgozó szervezetek és intézmények 
találkozója 

október 3–4 - Budapest
Nemzetközi Konferencia: „Rejtett 
értékek Európában, az aktív nő”

október 31. – november 1, Bukarest
Konferencia: „Vidéki Románia 2014” 
az Indagra Nagyvásár keretében 

december 9–10, Bukarest – a 
Parlament Palotája 
„Nem kormányzati Szervezetek 
Országos Fóruma - 2013”

2013-ban megszervezett
eseményeken való részvételünk
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   PROJEKTMENEDZSMENT             
           V

ÁLLALKOZÁS-TERVEZÉS

             
VEZETŐI KÉPESSÉGEK             

     NONPROFIT MENEDZSMENT

        SZERVEZETI MENEDZSMENT             
   VIDÉK- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

             
  HUMÁNERŐFORRÁS-MENEDZSMENT             

   VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FORRÁSOK BEVONÁSA             
      

        PARTNERSÉGEK ÉS HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSELE             
       INNOVATÍVITÁS

             
   KUTATÁS             

       KÖZBESZERZÉS

  HELYI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE             
  FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS KÉPZÉS

             
            K

ÖZIGAZGATÁS             
     KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉSE

             
   STRATÉGIAI TERVEZÉS             

   PÉNZÜGYI MENEDZSMENT             

       KARRIER TANÁCSADÁS             
   KÖZPOLITIKA

KÉPZŐK KÉPZÉSE

A következő területeken rendelkezünk

jelentős ismeretekkel/szakmai tapasztalattal:
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Munkatársak
ismeretei,
szakmai tapasztalatai



Számos kreatív és fenntartható ötletet tudtunk 
kivitelezni azokban a közösségekben, amelyekben 

kifejtettük tevékenységünket 2013- ban. Az 
akkreditált alapozó vagy továbbképzések által új 

fejlődési utakat kívántunk biztosítani a 
résztvevőink számára, hogy így még egy esélyt 
nyújthassunk az előrehaladásukhoz. Ezért a 
tavaly a következő képzéseken vehettek részt:  

 
• Projektmenedzser;

• Számítástechnikai kompetenciák;
• Helyi fejlesztési tervek kivitelezése;

• Helyi Akciócsoport működése és a projektek elbírálása;
• Vállalkozói képességek fejlesztése;
• Együttműködési cselekvések és projektek serkentése;
• PAC 2014-2020 támogatási program előkészítése;
• Helyi termékek marketingje.

Örültünk annak, hogy új dolgokra nyitott emberekkel 
dolgozhattunk együtt, akik változást akarnak behozni a 
közösségeibe. Több mint 280 olyan személy tisztelt meg 
részvételével, akiket segíthettünk abban, hogy életbe 
léptethessék a közösen kidolgozott ötleteket és 
fenntarthatóvá tehessék azokat.   

Ilyenszerű tevékenységeink megerősítik a 
meggyőződésünket a humánerőforrás-fejlesztés 
fontosságáról, mint egy közösség fejlődésének 
fenntartható megoldásáról. 
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2013 különösen termékenynek bizonyult 
számára, az Alapítvány által létrehozott Civitas 
Consulting kft nagyszámú letett projekttel 
gazdagította portfólióját, de néhány új 

együttműködést is kialakított a beruházások 
menedzsmentje területén. 

Úgy a projektek száma miatt, mint ezek 
sajátosságaiból és változatosságukból kifolyólag, a 

Civitas Consulting sok tapasztalattal és jelentős 
szaktudással lett gazdagabb.   

A Cég 2013–ban kiszélesítette tevékenységét, a nyújtott 
szolgáltatásai között megtaláljuk: 

• Képzések a Projektmenedzsment területén; 
• Fejlesztési stratégiák kidolgozása községek számára;

• Tanácsadási szolgáltatások vissza nem térítendő támogatási 
pályázatok kidolgozásában és ezek benyújtásában európai és 

országos alapokhoz, projektek kivitelezéséhez szükséges 
dokumentációk összeállításának koordinálása/kivitelezése;  

• Pénzügyi tervezéshez és költséghatékonysághoz kapcsolódó 
elemezések kidolgozása; 

• Menedzsment szolgáltatások a projektek lebonyolításához;
• Tanácsadási szolgáltatások a közbeszerzések területén. 

2013–ban 21 darab pályázatot tudtunk benyújtani, ezek között hazai de Uniós 
pályázatok is voltak, ezek közül 9-et közintézményeknek írtunk. Mindegyik 
ügyfelünk az ország északnyugati részéből került ki, többek között a 
következő megyékből: Kolozs, Szilágy, Beszterce-Naszód. A letett 
pályázatok 95%-a megfelelőnek, ezek 95%-a nyerőnek bizonyult és egy 

része a pályázatainknak még elbírálás alatt áll.       
Jelenleg a Civitas Consulting 21 esetben biztosít tanácsadást és támogatást a 
projektek lebonyolításban, a beruházások menedzsmentjében, úgy a köz-, 
mint a magánszektorból érkező pályázók számára. Ezeket a pályázatokat a 
Nemzeti Vidékfejlesztési Program 322 d), 125 b), 125 c), 313, 322, 121, 112, 
41.143 intézkedési által jutottak finanszírozáshoz. 

Civitas
Consulting
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BOJAN Raluca Dorina 

2013–ban tértem vissza a Civitas Consulting csapatába, 

amely távollétemben megsokasodott és tapasztaltabbá vált 

számos területen.  Ugyanakkor jelentős szakmai kihívást 

gördített elém ez az esztendő, mivel 2012–től eltérő 

struktúrájú és jellegű projektek megírásában és 

kivitelezésében vettem részt, valamint korábbi 

ismereteimet kellett megerősítenem vagy 

újraértelmeznem.

FERENȚ Paul Andrei
A Civitas Consulting-nál eltöltött évek alatt összegyűjtött tapasztalat lehetőséget 

adott arra, hogy megfogható eredményekbe ültethessem át (leaszfaltozott utak, 

felszerelt művelődési házak, stb.), de ugyanakkor hogy rengeteg iratokkal tele 

dossziét gyárthassak a kollégáimmal együtt – éveken keresztül. 

Elmondhatom, hogy ezek a szempontok kiegészítő motivációs tényezőt 

jelentenek számomra, megerősítették azt a reményemet, hogy 

munkánknak valós hasznossága van a vidékfejlesztésben. Ugyanakkor 

azt is állíthatom, hogy ez a Csapat nagyon sokat nyert a tapasztalat 

szempontjából, kialakítva ezzel egy időben egy stabil személyzeti magot.

DUNCA Ileana Szakmailag sok kihívással kellett én is szembenézzek az elmúlt esztendőben. A Cégnél sok új dolgot lehet és kell megtanulni, úgy a projektek megírása, mint a kivitelezésük kapcsán is, de az emberekről és a kialakított kapcsolataikról is. A Csapat részéről sok segítséget és bizalmat kaptam, ezek nagy segítségemre voltak a saját erőimbe vetett hitem megerősödésében és abban, hogy képesnek érezzem magam megfelelni az egyes feladatoknak. Úgy a munkaközösségem mint a sikeresen megírt és kivitelezett projektek motiválóan hatnak ki a mindennapi tevékenységeimre.

SURULESCU Mara Silvana

2013 volt a Civitas Consulting–nál eltöltött első esztendőm. Számomra nagyon 

fontos a folyamatos fejlődés, úgy szakmai, mint személyes vonalon, ezekből a 

szempontokból ez az év valóban a fejlődésé volt. Már az egyetem padjaiban 

eldöntöttem, hogy egy fiatal, dinamikus és tapasztalt kollektívában szeretnék 

dolgozni és ez teljes mértékben megvalósult a Civitas Consulting esetében. A 

cégen belüli tevékenységek változatossága nap mint nap motiválóan hatnak 

rám, ugyanakkor az ügyfelekkel való viszony, a jól megírt projektet és a 

kollégákkal ápolt kapcsolatok önbizalommal töltenek a mindennapi tevékenységeim során.
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A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért segítséget 
nyújtott a 2014-2020-as Nemzeti Vidékfejlesztési 
Program elkészítéséhez a LEADER , valamint a Vidéki 
Gazdaságfejlesztési Munkacsoportokban kifejtett 
tevékenysége által

PODCA (Adminisztratív Kapacitások 
Fejlesztésének Operatív Programja) 
Monitorozási Bizottság (PNDR 
2007-2013

A 2014-2020-as Stratégiai Tervezés 
Regionális Bizottság

Ruralnet - www.ruralnet.ro
Azt szeretnénk elérni ebben a hálózatban, hogy 
odafigyeljenek a Ruralnet véleményére és a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 
partnereként részt vehessen a vidékfejlesztéssel 
kapcsolatos közpolitikák kidolgozásában. Ennek a 
hálózatnak a keretében a Civitas Alapítvány szerepe 
felügyelni a Nemzeti Fejlesztési Terv életbe léptetését 
és növelni a hálózat láthatóságát.  

Pannonforrás - 
www.pannonforras.hu
A Civitas Alapítvány a Kárpát-medencei Felnőttképzési 
és Szolgáltatási Hálózat egyik alapító tagja, amely 
Pannon Forrás Hálózatként ismert.

Szociális Partnerség - 
Székelyudvarhely – www.sansz.ro
2002-ben néhány udvarhelyszéki szervezet és 
intézmény egy közös program keretében létrehozta a 
Helyi Szociális Partnerséget. A partnerség célja minden 
hátrányos helyzetben élő személy informálása, 
támogatása problémáik megoldásában.

Partnerség az árvízkárosultak 
megsegítésére -  
www.erdelymentocsoport.hu
Az Erdély Mentőcsoport létrehozásának 
szükségességét az árvizek alkalmával spontán módon 
kialakult segélyezési együttműködés alkalmával 
ismertük fel. 2010 júniusában több erdélyi szervezet 
összefogást kezdeményezett a romániai és 
magyarországi árvízkárosultak megsegítésére. A 
hálózati munka célja a természeti katasztrófák során 
károsult közösségek és emberek megsegítése.

Lakossági Tanácsadó Irodák 
Országos Szövetsége - 
www.robcc.ro
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 
38 civil szervezet a tagja, ezek irodákat és 
munkapontokat alapítottak és működtetnek 
országszerte.  

Partnerségben az önfenntartó 
vidéki unitárius közösségekért 
A 2005-ben elindított Partnerségben az önfenntartó 
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 által.

Hálózatokban és Munkacsoportokban
kifejtett tevékenységeink
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Tamogatok

Vidékfejlesztési és Halászati 
Regionális Ki�zető Ügynökség

Európai Bizottság az 
Élethosszig tartó tanulás program által

Székelyudvarhely
Önkormányzata 

Norvég Alap,
az Innovation Norway által Nemzeti Kulturális Alap 

Európai Unió,
a Strukturális Alapok általLIA e.V. – Jugenddorf Lokod 

Hargita Megye Önkormányzata 

Román-Amerikai Alapítvány

Bethlen Gábor Alap 
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Köszönetünket fejezzük ki a partnereinknek és 
együttműködőknek!

PARTNEREK  Agro Food IND Klaszter Egyesület, Kolozsvár; 
Angustia Helyi Akciócsoport; Babeș-Bolyai Tudományegyetem, 
Politika- Kommunikáció- és Közigazgatás-tudományi Kar; Bázis 

Gyermek és Ifjúsági Egyesület, Magyarország; Békéscsabai 
Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ, Magyarország; 

Buzz News, Kolozsvár; DC Communications kft, Bukarest; 
Délkelet-olaszországi Szociális Szövetkezetek Szövetsége 

(ELPENDÚ), Olaszország; Dél-Nyugat Szatmári Helyi Akciócsoport; 
Develoconsult kft, Székelyudvarhely; ELLA SOLUTIONS kft, 

Székelyudvarhely; Élő Szövet Alapítvány; Empiric3, Kolozsvár; 
Erdélyi Szamos Helyi Akciócsoport; Események Kolozsváron Portál; 

Farkaslaka Önkormányzata; Food Transilvania Market kft; Fur 
Menschen in Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung; Hajt-a Csapat 
LEADER Akciócsoport, Magyarország; Hargita Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Igazgatóság; Homoród – Rika – Küküllő Helyi 
Akciócsoport; Hortobágy Mikrorégió Helyi Akciócsoport; Király 

Vendégház, Torockó; Kis Szamos Rét Mezőgazdasági Szövetkezet; 
Kolozs megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság; 

Kolozsvári Közösségi Alapítvány; Kolozsvári Regionális 
Közigazgatási Képzési Központ; Közpolitikai Központ (CENPO); 

Kraszna és Berettyó Völgye Helyi Akciócsoport; Laendliche 
Erwachsenenbildung Thueringen e.V. (LEB), Németország; 

Landelijke Gilden vzw, Belgium; Lineart kft, Kolozsvár; Magna 2002 
kft; MB Dental fogászati klinika, Kolozsvár; Mezei Méz 

Mezőgazdasági Szövetkezet; Mezőség Helyi Akciócsoport; 
Mezőség Közösségfejlesztési Egyesület, Kolozsvár; Musai Travel, 

Kolozsvár; MÜTF Egyesület; Mystirious Spa, Tordaszentlászló; 
Naszód Helyi Akciócsoport; Nyárádmente Leader Egyesület; 

Olténiai Civil Szervezetek Forrásközpontja (CRONO); Peron Music 
Alapítvány; Román Vöröskereszt Kovászna Megyei Kirendeltsége; 
Sapientia Alapítvány marosvásárhelyi kirendeltsége; Secaș-vidéke 

Helyi Akciócsoport; SFOF-Djursland, Dánia; Stamen Grigorov 
Alapítvány, Szófia, Bulgária; Structural Consulting Group kft; 

Szatmár környéki Helyi Akciócsoport; Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány; Szent Gellért Alapítvány; TechSoup Románia; The 
Vocational Training Institute Vienna, Ausztria; Udvarhelyszéki 

Magyar Gazdák Egyesülete; Vidékfejlesztési Forrásközpont (CAR), 
Temesvár

Együttműködők
HĂLĂȘANU Vasile – szaktanácsadó – OTL Botoșani, HOSU Ioan - 

tanácsadó, képző, Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, 
Politika-, Kommunikációs- és Közigazgatás-tudományi Kar, KAJÁN 
Júlia - pénzügyi auditőr, LÁSZLÓ Edit - könyvelési szakértő, PÉTER 

Mária - könyvelési szakértő, Contexpert kft, POP Daniel - 
tanácsadó, CENPO, POP Florin– tanácsadó, SZILÁGYI Csaba – 

szaktanácsadó, Wolter Alapítvány, URSA Alex – ügyvezető 
igazgató, Netlogiq Kolozsvár



Igazgatótanács: 

KOLUMBÁN Gábor – elnök
BAKK Miklós – tag
ECKSTEIN KOVÁCS Péter – tag
ENACHE Smaranda- tag
HAJDÓ Csaba – tag

A kolozsvári iroda csapata:

BALOGH Márton – regionális igazgató
BADEA Cristina – könyvelési szakértő
BATRÎN Anna – projektasszisztens
CIOBANU Carmen – projektvezető
FILIP Valentin Ciprian – projekmenedzser
GĂISEANU Raluca – projektasszisztens
INCZE Zsuzsanna – programigazgató
KÁDÁR Imola – adminisztratív asszisztens
KIRÁLY Annamária – projektvezető
KISS Emese – gazdasági igazgató
LISTEȘ Dan – projektasszisztens
TÁNCZOS András – informatikus

A székelyudvarhelyi iroda csapata:

ORBÁN Árpád – regionális igazgató
BÁLINT Mária Magdolna – projektasszisztens
BARTHA-PÁL Csaba – projektvezető
Dénes Lajos-Géza – pénzügyi felelős
KIS Zoltán – projektvezető
KULCSÁR Orsolya – projektvezető
MIHÁLY István – projektvezető
PAKOT Mónika – projektvezető



KAPCSOLAT:

4000739 Kolozsvár
Amos Frâncu utca, 6/1. szám
Tel: +40-264-590.554
Fax: +40-264-590.555
E-mail: office@civitas.ro

535600 Székelyudvarhely
Solymossy utca, 29. szám
Tel/fax: +40-266-218.481
e-mail: office.udv@civitas.ro

Regionális Vállalkozásfejlesztő és Képző központ
400073 Kolozsvár
Amos Frâncu utca, 6/1. szám
Tel: +40-264-590.554
Fax: +40-264-590.555

www.antreprenoriat-rural.ro
www.civitas.ro
www.gyumolcsfesztival.ro
www.ongcluj.ro
www.sansz.ro
www.szekelygyumolcs.ro

A Civitas Alapítvány által 
létrehozott és működtetett
internetes oldalak:
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