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Alapítványunk
több
mint
tíz
éve
rendszeresen megjelenő beszámolóit olvasva
folyamatos fejlődés, gyarapodás képe rajzolódik ki.
Következetes ragaszkodás értékrendünkhöz,
stratégiai partnereinkhez, és a helyi közösségek
szolgálatához jellemezte a tevékenységünket.
Sikereinkről szólnak ezek a jelentések.
A
társadalom
szintjén
megvalósuló
innovációra való törekvés mozgatja az egyre
erőteljesebb, programszerűen működő, egymással
összefüggő, és ez által egymást erősíteni képes
projektjeinket. Ezekből az éves beszámolókból is
látszik az a közösségek részvételén alapuló
társadalmi szerepvállalás, amit talán nem
szerénytelenség, az üzleti életből kölcsön vett
kifejezéssel
„Civitas
brand”-ként,
egyfajta
védjegyként említeni. Egyre erőteljesebb, ránk
jellemző arculat, felismerhető sajátosság, társadalmi
jelenlét tükröződik a közösségekkel együttműködő,
újításokat bátran felvállaló megoldásainkban,
amelyekkel a korunkra jellemző kihívásokra keressük
a megfelelő válaszokat. Mindig az Élet, az ember, és
a közösség szolgálatában, amint azt huszonöt éve
megalkotott jelképünk is ábrázolja.
A jelenlegi éves jelentésünk, mégis eltér az
eddigiektől. Nem annyira formájában, hanem annál
inkább tartalmában, és mögöttes jelentésében. Mint
ahogy a 2015-ös esztendő is annyira más volt, mint
az előttiek. Rendhagyó, sorsfordító évet zártunk.
Embert és szervezetet egyaránt próbára
tevő évet hagytunk magunk mögött. Többször
kísértett a kétely, a kishitűség, és a reménytelenség,
hogy nem leszünk képesek végig járni ezt az utat,
amire olyan nagy lelkesedéssel készültünk éveken át.
Arra vállalkoztunk, hogy a társadalmi vállalkozások
országos szintű bevezetésének nagy kalandjában
részt és felelősséget vállaljunk partnereinkkel együtt.
Mindezt
tettük
egy
folyamatosan
változó
finanszírozási rendszer, és hiányos törvényes keretek
feltételei közt.
Most, amikor sikeresen működő szociális
vállalkozásokat látunk magunk mellett, már
bizakodóak
vagyunk.
Boldogan
mosolygó
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EVEZETŐ GONDOLATOK A CIVITAS ALAPÍTVÁNY
2015 ÉVES JELENTÉSÉHEZ
vállalkozók, akik talán a működés sikerei során már
elfelejtették a projektjeik menetközben változó üzleti
terveiket, és költségvetéseivel járó bosszúságaikat.
Sok esetben hiába várták a bürokratikus eljárások
lassúsága és a finanszírozó intézményekben
dolgozók rettegése miatti, hónapokig késő
visszatérítéseket. A projektek monitorizálását végző
ellenőrök elismerő szavaira figyelve, a sikeres
projektzáró elszámolások után, talán mégis
könnyebb
mindnyájunknak
visszatekinteni
tevékenységünkre.
Sokat tapasztaltunk, sokat tanultunk, talán
erősebbek, és bizakodóbbak lettünk. Ez bizonyára
kitűnik a jelentésből is. Ami azonban nehezebben
látható meg a jelentésből: az alázat, ami ez által
növekedett munkatársainkban, és a szervezetben
egyaránt. Mert nagy alázat, és erős hit kellett ehhez
a munkához. Ahhoz, hogy a feladat mértéke és
bonyolultsága, mely távolról annyira vonzó volt
számunkra, ne rettentsen el, és ne kergessen
kétségbeesésbe,
amikor
közelről
kellett
megküzdenünk vele.
Soha nem volt ilyen komplex és ennyi
tényezőt
mozgató
programban
részünk,
felelősségünk. Soha nem függött sikerünk ilyen
nagyszámú, sokszor számunkra ismeretlen ember
munkáján, felelősség vállalásán. Laza szerződések
által előírt kötelezettségek közt kellett bizalmat
megelőlegezni és fenntartani partnereinkkel, akiknek
sikeressége
nemcsak
rátermettségükön,
és
felelősséggel végzett munkájukon múlt, hanem azon
is,
hogy
sikerül-e
nekünk
a
felkészítő
programjainkkal, és a működésük során nyújtott
támogatással,
a
folyamatos
jelenlétünkkel
biztonságosan bevezetnünk őket a társadalmi
vállalkozások világába. Egy olyan világba, amiről
akkor hallottak először életükben. Nagyon nehéz, és
mégis nagyon szép munka volt. Köszönet érte
mindenkinek, aki velünk tartott ezen az úton.
Örömmel forgatjuk az újabb éves
beszámolónkat, amit a kedves olvasó figyelmébe
ajánlunk.

KOLUMBÁN GÁBOR
a Civitas Alapítvány elnöke
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MAGUNKRÓL
Az 1992-ben megalapított Civitas Alapítvány a
Polgári Társadalomért olyan szervezet, amely
számára az aktív részvétel és az eredményes
hozzájárulás a közösségek fejlesztéséhez jelentik a
tevékenységét vezérlő alap-irányelveket.
Nagyon hiszünk a közösség vállalkozói
szellemében, és abban a képességében, hogy
jobbá tudja tenni a hozzá kapcsolódó emberek
életét. Ezért a Civitas Alapítvány küldetése a
vidék- és régiófejlesztés, a civil társadalom, a
köz- és magánstruktúrák mozgósítása és
támogatása által, folyamatosan segítve a
közösségen belüli társulást is. A közösségi
problémák innovatív, újító megközelítésének
vagyunk a hívei, ezért a társadalmi megújulás
jelenti egyik azon pillért, amelyre támaszkodva
fejtjük ki tevékenységeinket.
A létrehozása óta eltelt több mint 20 év
alatt a Civitas Alapítvány sikeresen bonyolított
le
közösségek
fejlesztését
megcélzó
programokat,
például
a
közigazgatási
képességek fejlesztése területén, hogy azok
megfelelően helyt tudjanak állni az Európai
Unióhoz való csatlakozás által elvárt
változásoknak,
de
ugyanakkor
az
állampolgároknak az integrációra való
felkészítése területén is (képzések, tréningek,
tájékoztató és figyelemfelhívó akciók által).
Így az Alapítvány katalizátori szerepet
vállalt, a közösségfejlesztő folyamatokban való
részvételt tűzve ki célul.

Szervezés és tevékenységi területek
A Civitas jelenleg két regionális irodát
működtet,
az
Északnyugat-romániai
fejlesztési régióban a kolozsvárit, valamint a
Közép-romániai fejlesztési régióban a
Hargita megyei székelyudvarhelyit.
A Civitas elsősorban Erdélyben fejti ki
tevékenységeit, de azon kívül számos
romániai
és
nemzetközi
projekt
kivitelezésében is részt vesz.

Programok és projektek-proiecte si
programe
Az
Alapítvány
által
kivitelezett
programok és projektek elsősorban a
regionális és a helyi fejlesztést célozzák meg,
a szervezet által lefektetett alapszabályzat és
egyéb
stratégiai
dokumentumainak
megfelelően.
A következő területeken dolgozunk ki
programokat, tervezünk meg projekteket és
fejtünk ki fejlesztési tevékenységeket:
• Vidékfejlesztés;
• Szociális gazdaság;
• Civil társadalom;
• Humánerőforrás;
• Közigazgatási struktúrák képességei.
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A CSAPAT

”

Lelkemből remélem, hogy az általam kivitelezett tájékoztató és
tanácsadó tevékenységek eredményeképpen változást hozhattam
az emberek, és ezzel együtt a közösségek életébe is. Ezeknek az
embereknek jó része munkahelyhez is jutott, vagy akár tovább
tökéletesíthette ismereteit egyéb szakképesítéseken részt véve.

”

HOMPOTH HANNA

”

Az odaadás és az általunk kifejtett munka a
legfontosabb pillérek az összes projektünk
kivitelezése során. Ezt a munkát a rugalmasság és a
szakértelem egészítik ki, és ezek által elérhető lett az,
hogy projektjeink eredményei többletértéket hoznak
be a közösségekbe.

”
CLAUDIU JACOTĂ

”

” BENJAMIN SILAGHI ”
A jó dolgokat nem lehet elsiettetni!

Kulcsfontosságú a fenntarthatóság témája, úgy a társulási struktúrák lásd szövetkezetek-, mint a szociális gazdasági struktúrák esetében. A
kulcsszó ez esetben a jó termék, amelyhez megfelelő szolgáltatásokat
kell rendelni. A társadalmi hatáson túlmenően, akár tetszik, akár nem, a
piaci pragmatizmus felismerése jelenti elengedhetetlenül a projektek
sikerének a megvalósulását.

VALENTIN FILIP

”

”

Azt gondolom, hogy 2015 legfontosabb tanulsága az, hogy
motivált és teljesítő képes csapattal rendelkezve, komoly és
megbízható partnerekkel az oldalunkon, bármilyen
célkitűzés elérhető. Viszont ezen összetevők nélkül a
legegyszerűbb projekt megvalósítása is szinte kilátástalan.

”

BALOGH MÁRTON

”
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Szakmai szinten a 2015-ös év számomra a megvalósítások és a
próbatételek éve volt. Olyan projektben dolgoztam, amely által nagyon
sokat tanultam, ugyanakkor sok értékes embert is megismertem.

BLÉNESSY ÉVA

”

A CSAPAT

”

Az elmúlt év számomra a kihívások és szakmai
tapasztalatszerzés jegyében telt el. Ugyanakkor kemény és
kitartó munkáról is szólt, valamint az eddig szerzett
tapasztalataimat sikerült új területen kamatoztatni.

”

BÁKAI MAGDOLNA

”

A 2015-ös év tele volt kihívásokkal, megpróbáltatásokkal, de szakmai
elégtételekkel is. Az állandó tanácsadói tevékenység mellett,
alkalmam nyílt egy nagyszerű projekt székelyudvarhelyi szintű
koordinálására is, amelyet partnerségben több szervezettel
viteleztünk ki.

” MAGDOLNA
BÁLINT MÁRIA
”

A megfeszített munkánk ebben az esztendőben is meghozta
gyümölcsét, hiszen nyertes lett a 2013-2014-ben a Vidékfejlesztési
Alaphoz benyújtott 5 pályázatunk, amelyek keretében a
Nyárádmente LEADER Egyesület, a Homorod-Rika-Küküllő,
valamint az Angustia Egyesület Helyi Akciócsoportok területén élő
vidéki emberek számára szakmai képzést és tájékoztatást
tarthattunk. Kihívásokkal és nehézségekkel teli esztendő volt, de a
projektek sikeres kivitelezése elégedettségre adott okot.
Partnerségben a Lókodi Ifjúsági Alapítvánnyal, a Civitas a fent
felsorolt Akciócsoportok tagjai számára hasznos és szükséges
segítséget tudott nyújtani vidéki vállalkozásaik fejlesztéséhez.

”

BARTHA-PÁL CSABA

”

2015-ös év számomra a magvetés időszaka volt, a szó szoros és tágabb
értelmében is. Nemcsak a hagyományos zöldség és gyümölcsfajták
megmentéséről szólt, hanem egy szemléletváltásról is, amelyet a képzések
során meg is osztottunk a résztvevőkkel. Tájfajtáinkat csak akkor tudjuk
megmenteni a jövő generáció számára is, ha mindannyian tudatosan
felelősséget is vállalunk értük.

PAKOT MÓNIKA

”
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A CSAPAT

”

Szakmai szinten a 2015-ös év az újrakezdést jelentette a Civitas
Alapítványnál való alkalmazásom által. A 2015-ös év kihívást jelentett,
mivel szakmai tapasztalatomat nagyrészt pénzügyi/gazdasági területen
gyűjtöttem össze, kevesebbet tevékenykedtem szociális területen. Az év
végére olyan projektekkel gazdagodtam, amelyek által ezt a
tapasztalatot a továbbiakban remélhetőleg sikeresen fogom
kamatoztatni.

”
BIRÓ ÁGNES

”

Nekem a 2015-ös év elsősorban a család kiteljesedését jelentette,
mivel megszületett az első gyermekünk. Szakmai szempontból a
kihívások éve volt, mert rengeteg projektünk futott párhuzamosan,
és a projektek lebonyolítási és elszámolási folyamatai is jelentősen
bonyolódtak, illetve különböztek, a támogatási forrástól függően.

”

DÉNES LAJOS-GÉZA

”

A Civitas számára a kivitelezendő projektek túlcsordulását jelentette ez az esztendő. Saját
szemszögemből pedig a következő kifejezésekkel igyekszem jellemezni, sorrend nélkül:
megfeszített munka, időnkénti túlterhelés, nagyon változatos tevékenységek végzésének
öröme, frusztráció a szervezeti rendezetlenség kapcsán, aztán a jól elvégzett munka
elégedettsége, küzdelem a projektek kivitelezése során szembeütköző bürokráciával. De
ezekhez jön az emberekkel való találkozás öröme, elégtétele. Négy nagyobb projektben
vehettem részt, különböző szerepkörökben: előadó, képzési szakértő, projektasszisztens,
valamint pályaválasztási tanácsadó. A projektek jellegéből kifolyólag több udvarhelyszéki,
nyárádmenti, háromszéki és Kolozsvár-vidéki emberrel is találkozhattam, ismerhettem meg
őket. És ez jó emlékként maradt meg.
Nagy lehetőséget és élményt jelentett számomra, hogy részt vehettem az Időbank-projekt
kivitelezésében. Esélyt kaptam arra, hogy álmok megvalósításában segítsek, ugyanakkor
nagy kedvvel alkothassak benne. És ez is jó volt számomra.

KIS ZOLTAN

”
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”

A 2015-ös év számomra egy tanulóév volt, mivel csupán az év júliusban lettem
az Alapítvány alkalmazottja. A projektek világában nem volt jártasságom az
eddigiek során, ezért számomra nem csak a közösség, a hely, hanem a munka
is új volt. A 2015-ös év végére jó munkakapcsolatok és barátságok alakultak
ki. Visszatekintve elmondhatom, hogy bővült a tudásom, gazdagabb lettem
projekteken belüli tapasztalatokkal, kisebb vagy nagyobb sikerélményekkel, de
összességében úgy érzem, hogy olyan fontos dolgokat tanulhattam meg,
amelyeket a továbbiakban eredményesen fogok tudni hasznosítani.

LŐRINCZ TÍMEA

”

”

A CSAPAT

”

Az év első hónapjaiban kerültem a Civitas
Alapítványhoz mint
önkéntes,és azóta több projektjébe is betekintést nyerhettem. A projektek
világáról addig kevés ismeretet és tapasztalatot szerezhettem, ezért
nagyon hasznosnak éreztem, hogy több szempontból is megismerhettem
a velük kapcsolatos munkafolyamatokat. 2015 júliusában kezdtem el
dolgozni tanácsadóként a Lókodi Ifjúsági Alapítvány „Fiatalok a jövőért –
Támogatott foglalkoztatás” elnevezésű projektjében, ami nagyon
izgalmasnak ígérkezett, ugyanakkor a feladat korántsem volt egyszerű.
Ebből kifolyólag is a 2015-ös évem kihívásokkal teli és tapasztalatokban
gazdagnak bizonyult és úgy érzem, hogy ezekből nagyon sokat tanultam.

”

SZABO TIMEA

Elég hely létezik ebben a világban a szociális vállalkozások számára. Megtanultam
viszont azt, hogy amikor a piaci kudarc kockázata világában kell elhelyezned,
helyükre tenned ezeket a kezdeményezéseket, akkor kitartásra, sok türelemre és
odaadásra van szükséged. Összetalálkoztunk a változás elleni ellenállással, a
partnerek és a kedvezményezettek részéről érkező eltérő felfogással az ilyenszerű
beavatkozásokat illetően, ezek a dolgok folyamatos kihívásokkal szembesítették a
csapatot 2015 során.

”
CARMEN CIOBANU
”

Az elmúlt esztendő hozta a legtöbb kihívást a 23 éves szervezet eddigi
életében. Számtalan pályázáson vettünk részt előtte, ezek sorozatos
megnyerése után példás mozgósításunkra, vállalásunkra és megfeszített
munkánkra volt szükség, hogy szépen le is tudjuk azokat bonyolítani.
Elértük azt, hogy a régió legnagyobb szervezetei között tartanak immár
számon. Az esztendő során viszont számos, a szervezeten belül felszínre
kerülő fogyatékosságunkkal is szembesülnünk kellett.

”

ORBÁN ÁRPÁD

”

2015 volt az az esztendő, amelyben a munkatársaimmal együtt
felfedeztem, hogy a csapatmunka nagyon értékes az Alapítvány
fejlesztése és fejlődése során. Nagy kihívásokat gyűrtünk sikeresen le
és bizonyosak lehettünk abban, hogy jó eredményeket értünk el
azokban a közösségekben, ahol tevékenykedhettünk.

SUCIU ANDREEA

”
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A CSAPAT

”

Hát tele volt kihívásokkal, de a kitartás és a kollégák bajtársiassága nagy
segítség volt abban, hogy minden jól végződjön.

”

BADEA CRISTINA

”

Tudasodott bennem, hogy különlegesen fontos több szenvedélyes ember
erőfeszítésének egyesítése, mivel a közös erőfeszítéseknek sokszor nagyobb a
visszhangja és gyorsabb a kihatásuk is. Olyan projekteket fejlesztettünk ki, az
Alapítvány partnereivel karöltve, amelyek visszhangja elsősorban a vidéki
embereknél fog visszacsendülni.

INCZE ZSUZSÁNNA

”

”

Az biztos, hogy kihívásos volt az esztendő, de az eredmények nem várattak
magukra, munkánk által a vidéknek is jobb lett, hiszen például a vidéki szociális
vállalkozások létrehozását is elősegítettük, általuk sérülékeny csoportba tartozó
emberek számára is munkahelyeket hozhattunk létre.

”

KIRÁLY ANNAMÁRIA

”

”

”

MOVILĂ DRAGOȘ

Újra felfedeztem a Civitas csapatát, amely időszakos távollétem
alatt még erősebbé és bátrabbá vált, és büszkeséggel tölt el az a
gondolat, hogy már jó sok éve tagja lehetek ennek a családnak.

”

KISS EMESE

”
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Tájékoztassál arról a kezdeményezésről, amelyik a szociális gazdaságot akarja
népszerűsíteni-ez egy kemény feladat, de a végén nagy lehet az elégtétel.
Elmeséled a történetet, amellyel eljutsz az emberek lelkéhez, és közben eléred
azt, hogy megértik a befogadó, nehéz szociális bajokat megoldó gazdasági
lehetőséget? Ez csodálatos volt!

Május elseje után kezdtem el dolgozni a Civitas Alapítványnál. Az új munkahely sok
szempontból egy új kezdetet jelentett számomra. Egy új területtel ismerkedhettem
meg, a projektek világával és ezáltal új kihívásokkal is szembesültem. Máris egy
számomra kedves területtel indíthattam, a gyógynövényekkel, hiszen a svájci
gyógynövényes projekt keretében dolgozom, mint pénzügyi menedzser. Mindezek
mellett nagyon fontosnak tartom kiemelni az új kollégákkal kialakított jó kapcsolatokat,
ezek által is sokat gazdagodtam.

VÁGÁSI KATALIN

”

”

OLTEANU ANDREEA

”

Nagy elégtételt érzek, amikor arra gondolok, hogy hozzájárultam egyes
emberek önbizalmának fejlődéséhez, ehhez sok munka és odaadás
szükségeltetett. A szociális gazdaság bonyolult terület, melyben csak jó
felkészültséggel tudsz helyt állni. A projekt, amelyben részt vettem,
folyamatosan fejlesztett engem. Ha visszanézek, akkor elmondhatom, hogy
2015 hozta meg számomra a szakmai érettséget.

ȘARGOV ANNA

”
”

”

Egy nagy és barátságos családba csöppentem bele a
Civitasnál. Együtt sok nehézségen kellett átmennünk, voltak
ezalatt örömök és bánatok, viszont mindig éreztem a kollegák
feltétlen támogatását. Így tudtam sikerrel legyőzni több kihívást.

”

LÁNG ÉVA

2015 számomra egy kezdés éve volt, tele kihívásokkal és
megvalósításokkal. A Civitas-család hozzájárult a szakmai és
személyes fejlődésemhez, ez nagyon bátorít abban, hogy a magam
során olyan projektek kidolgozásához járuljak hozzá, amelyek változást
hoznak azokban a közösségekben, ahová beillesztjük azokat.

DEMIAN GABRIELA

”

A CSAPAT

”

Az újrakezdéssel járó érzelmeket tanultam meg ellenőrzés alatt
tartani, ezalatt minden alkalommal igazodtam azoknak az
embereknek a szenvedélyéhez, akikkel szerencsém volt
közreműködni. Szeretném azt hinni, hogy hozzájárultam szociális
vállalkozások megszületéséhez és fejlődéséhez, amelyek rövid, de
főleg hosszú távon eredményesek is lesznek.

”

2015-ös esztendő számomra a munkáról, a feladatok töménységéről, intenzitásáról,
valamint a határidőkkel és a túlzott bürokráciával való harcról szólt.
Projektmenedzserként két nagyobb lélegzetű projektnek lehettem vezetője: Időbank A pénzmentes segítségnyújtás hálózatának kialakítása, valamint annak a
Székelyderzsben megvalósított projektnek, amely az UNESCO vártemplomok
Erdélyben – nyitott kapuk a kulturális örökség megismeréséhez és védelméhez címet
viseli. Részt vettem a SISES, illetve RESoRT projektekben is, mint célcsoportot
beazonosító és tagjait tanácsadásban részesítő szakember.

KULCSÁR ORSOLYA

”
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VIDÉKFEJLESZTÉS

VIDÉKFEJLESZTÉS
Jelenleg Románia falusi vidékeinek
fejlesztése pozitív dinamikát mutat és
folyamatosan nyitott téma számos helyi,
regionális vagy központi intézmény
tevékenysége keretében. Mégis, a vidék
teljesítése, például a mezőgazdaság
tekintetében, lemarad más európai
államokéhoz képest. Éppen ezért is jönnek
jól
a
Civitas
vidékfejlesztési
kezdeményezései, amolyan katalizátori
szerepkört felvállalva. Mi azt állítjuk, hogy a
vidéki közösségek problémáinak alulról
fölfele való megközelítése fog közép- és
hosszútávon igazi eredményekhez vezetni,
és ezért megbecsüljük minden vidéki
közösség sajátosságát, és elsősorban az ott
létező értékek felhasználását indítványozzuk
a többféle fejlesztéshez. A helyi

kezdeményezések támogatását bátorítjuk
tehát, és projektjeink által arra törekszünk,
hogy folyamatos és fenntartható fejlődéshez
járuljunk hozzá azokban a közösségekben,
ahová eljuthatunk és ahol kifejtjük
tevékenységeinket.
Arra törekszünk tehát, hogy
fejlődjenek a helyi közösségek, ezért
hozzájárulunk az intézményi szereplők
szinergiájához, hogy állandóan támogassák
az újításokat és a fejlesztéseket megcélzó
helyi és regionális kezdeményezéseket.
Az alulról fölfele történő fejlesztési
folyamatok kivitelezésében ugyanakkor
elengedhetetlenül fontosnak tartjuk a szoros
partnerségek kialakítását, és a keretükben
kifejtett munka során a folyamatosan
egymásra figyelést is.
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VIDÉKFEJLESZTÉS

UNESCO VÁRTEMPLOMOK ERDÉLYBEN
NYITOTT KAPUK A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MEGISMERÉSÉHEZ ÉS VÉDELMÉHEZ

Támogató: EGT 2009-2014, a program lebonyolítója a Román Művelődési Minisztérium
Partner: Székelyderzsi Unitárius Egyházközség
Nagyon erős versenyhelyzet volt, nagyon sok pályázat adódott le, amelyekből végül
szerencsésen beválogattak minket is. Szívügyünknek tekintjük Székelyderzset és annak
vártemplomát, hiszen az alkalmazottak közül többen is onnan származnak. Ezért a munkaközösség
szempontjából egy kiemelt helyet foglal el.
A projekt fő célja egy olyan hálózati együttműködés kialakítása, mely a Világörökség részét
képező 7 erdélyi Vártemplom (Kálnok, Nagybaromlak, Berethalom, Szászkézd, Székelyderzs,
Szászfehéregyháza, Prázsmár) fenntartói, a Romániai Evangélikus Egyház és a Magyar Unitárius
Egyház között fog megtörténni. Ez a Hálózat arra hivatott, hogy vártemplomaival „megvédje” a
hazai szászok és székelyek kulturális örökségét, ugyanakkor azok mégis „nyissák meg kapuikat” és
tegyék lehetővé ezen értékekhez való minél szélesebb körű hozzáférést és azok megismerését.
A „megvédés” folyamán a székelyderzsi vártemplom falképeit teljes egészében
restauráljuk, ugyanakkor egy olyan gyűjteményt menekítünk a várfalak mögé, amely keretében a
népélettel és hagyományokkal kapcsolatos értékes viseleteket, használati tárgyakat, fényképeket
stb. vonultatunk fel.
A „nyitott kapuk” szókép arra a múzeum-jellegű interkulturális kiállítás létrehozására és
fenntartására vonatkozik, amelyben első alkalommal kezdeményezzük a szász és a székely értékek
közös bemutatatását, erősítve a két nemzetiség valamint a két egyház összefogását, és amelyet
követendő példának szánunk a Hálózat minden tagja számára is.
A közel egy éves futamidő alatt a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség négy célkitűzést
valósít meg:
1. A székelyderzsi unitárius vártemplom közel hatszáz éves falképeinek teljes restaurálása;
2. Múzeumi jellegű kiállítás létrehozása és működtetése a vártemplom bástyáiban;
A „nyitott kapuk” megfogalmazásával az a célunk, hogy szélesre tárjuk a vártemplomok
kapuit és lehetővé tegyük, hogy megismerve őket, erőt és hitet meríthessünk a védőfal mögé
bementett hagyományokból és értékekből. Ezért hozzuk létre Székelyderzsben a
vártemplom-kiállítást és ezáltal példánk követésére sarkalljuk a többi hat testvér-vártemplomot is;
3. Székelyderzs és környéke turisztikai vonzerejének növelése;
4. Az UNESCO-világörökség listán szereplő vártemplomok közös népszerűsítése a
projektben létrejött múzeum-jellegű kiállítás, kiadványok, térképek, népszerűsítő és dokumentációs
film, valamint weboldal által (www.1419.ro).

”

A projekt a szász és székely kultúra, az evangélikus
és az unitárius egyház közötti párbeszédre kínál
lehetőséget. A támogatókon keresztül ebbe a
párbeszédbe bekapcsolódott az európaiság, a kiíró
romániai Művelődési Minisztérium által az ország, a
templomhoz való ragaszkodással, pedig a
székelyderzsi közösség.

”

DEMETER SÁNDOR LÓRÁND
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székelyderzsi lelkész

”

Ez a világ közepe, igazából ez egy gyöngyszem, ami
ránk maradt hagyatékként, örökségként, és (..)
tartoztunk az itteni őseinknek, a Jóistennek, hogy
valamiképpen leporoljuk az értékeinkről a port és
felfedjük azokat. A gyönyörű templomerődöt kiemelő
sikeres projekt egy biztató perspektívát kínál a
faluközösségnek a kiegyenesedéshez és a
fejlődéshez, hiszen jogosan reméljük, hogy a
megnövekedő turistalátogatások és vendégéjszakák
gazdasági eredményeket is fognak hozni ennek a kis
közösségnek.

”

ORBÁN ÁRPÁD

INNOVATÍV VIDÉKFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

VIDÉKFEJLESZTÉS

VIDÉKI SIKERTÖRTÉNETEK TÁRA
Támogató: Európai Szociális Alap, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
(POSDRU) keretében
Partnerek: Fejlesztésért Tanácsadó Csoport kft (DCG Structural Consulting Group) kft
(pályázó), a Romániai Gazdaegyesületek Szövetsége (CATAR), a Romániai Községek
Egyesülete (ACOR), az Agrom Ro Egyesület, valamint az Adwise kft.

A projekt integrált beavatkozást célzott meg a romániai vidékfejlesztés
érdekében. Fő eredményeképpen olyan vidéki tanácsadó központokat hoztunk létre,
amelyek által a vidéki emberek helyben kapnak szaktanácsadást lehetséges jövőbeni
vállalkozásaik elindításához és fejlesztéséhez.
A projekt ugyanakkor lehetőséget biztosított a vidéki cégmenedzserek,
alkalmazottak, munkakeresők, középiskolai diákok és a sérülékeny csoportokba tartozó
személyek számára, hogy tájékoztató események alkalmával megismerkedjenek és
információkat cseréljenek egymás közt. Ezeknek az eseményeknek a fő célja az
elhelyezkedés és az érvényesülés elősegítése volt.
A projekt befejezéséig 6 kamarai tanácsadó központot létesítettünk, amelyek
által 18 új munkahely jöhetett létre. Ugyanakkor 11 szakmai képzést szerveztünk,
amelyekben a következő témakörökben tartottunk előadásokat: vállalkozói készségek,
kamarai tanácsadás, informatikai készségek, közösségfejlesztő szakértő. A létrehozott
kamarai tanácsadó központok kielégítik a közösség azon szükségletét, hogy könnyebben
juthassanak információhoz a vidéken tevékenykedő, a fejlődést akaró cégek és
személyek.
A projekt során összegyűlt tapasztalatokat és következtetéseket
belefoglaltuk egy közpolitikai dokumentumba, és azt el is juttattuk a döntéshozó
szervekhez.
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VIDÉKEN ÉLŐ HÁTRÁNYOS HELYZETŰ EMBEREK SZOCIÁLIS
INTEGRÁLÁSA FENNTARTHATÓ GYÓGY- ÉS
FŰSZERNÖVÉNYGYŰJTÉS ÉS FELDOLGOZÁS ÁLTAL
Támogató: Svájci Államszövetség, a kibővült Európai Unió számára létrehozott Svájci
Hozzájárulásból
Partenerek: Civitas Alapívány a Polgári Társadalomért (pályázó), Lókodi Ifjúsági
Alapítvány-LIA, a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalmért kolozsvári leányvállalata,
valamint
a
svájci
Biodinamikai
mezőgazdasági
Egyesület
(Verein
für
biologisch-dynamische Landwirtschaft)
A projekt általános célja, hogy megerősítse a svájci és a román non-profit szervezetek
közötti partnerséget abból a célból, hogy segítse a vidéken élő hátrányos helyzetű személyek
szociális integrálását a gyógy- és fűszernövények gyűjtése és feldolgozása területén történő
tudásátadás által. Mindezek megvalósítása érdekében közösségi és non-profit szervezeti
hálózatokat hozunk létre, hogy általuk segítsük a szociális beilleszkedést, ugyanakkor a gyógy- és
fűszernövények gyűjtése és feldolgozása területén tudás- és tapasztalatátadás is történjen.
Ugyanakkor segítséget kapnak a helyi gazdasági tevékenységek, valamint a tartós fejlődéshez is
hozzájárulunk.
Több olyan udvarhelyszéki vidéki településen segítettük olyan sajátos közösségek
kialakítását, amelyekben szeretik a gyógynövényeket. Ennek a projektnek az igazi értéke abban áll,
hogy összegyűjtjük és átadjuk egymásnak, és hátrahagyjuk az utókornak a környezetünkben
található gyógynövények felismerésének, gyűjtési módozatainak és azok gyógyító hatásainak az
ismereteit. A projekt fontos része, hogy szakemberek irányításával a benne résztvevők
megismerhetik a gyógynövények feldolgozási lehetőségeinek a kiaknázását is.
A projekt eddigi eredményei: 7 helyi önkéntes közösséget hoztunk létre, amelyek már
elkezdték tevékenységüket, közel 80 önkéntes bevonásával, a projekt tevékenységeit 10 online és 4
írott médiaközegben (pld. Udvarhely, Udvarhelyi Híradó) mutattuk be, valamint a projekt
tevékenységeinek átláthatósága érdekében létrehoztuk a naturalherbs.ro internetes oldalt, valamint
a Facebook közösségi oldalon az „Erdélyi gyógynövénykert” oldalt, ahol rendszeresen megjelennek
a projektben zajló tevékenységek összefoglalói. Hogy minél többen vehessenek részt a
kezdeményezésben, elindítottunk két képzési központot is, az egyik a Hargita megyei Lókod faluban
jött létre, a Lókodi Ifjúsági Alapítvány által, a másik pedig a Kolozs megyei Válaszút településen, és
ezek a központok szoros együttműködési kapcsolatban állnak egymással.
Az a célunk, hogy gyakorlati felkészítést biztosítsunk az érdeklődők számára, mindezeket a
találkozások és beszélgetések által, a két, inkubátorház szerepét felvállaló központ keretében is.

”
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Hobby szinten gyűjtögettem eddig a gyógynövényeket, nem csak a saját részemre, hanem már
ajándékcsomagokat is készítgettem. Amikor meghallottam ezt a lehetőséget, akkor azt fogalmaztam
meg, hogy jó lenne a sok szerzett tudást másoknak is átadni. Szeretném, ha minél több ember
megismerné a gyógynövények adta lehetőségeket, és szeretném én is gyarapítni a tudásomat.

”

SZALLÓS KIS JUDIT

Szallós Kis Judit, Máréfalva

HÁLÓZATA

VIDÉKFEJLESZTÉS

RURAL NET-A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
Támogató: EEA Grants
Partnerek: Vidékfejlesztési Forrásközpont (CAR) és a Pact Alapítvány
(pályázó), valamint a Civitas Alapítvány kolozsvári leányvállalata.

A projekt a norvég alapokból kapott támogatást és a RuralNet hálózat fejlesztése
mellett a hálózat átláthatóságának megkönnyítését tűzte ki céljául, a lehetséges
kedvezményezettek megsegítése érdekében. A 2014-2016-os időszakban lebonyolított
projektben a Civitas Alapítvány kolozsvári leányvállalata partnerségben dolgozott a
Vidékfejlesztési Forrásközponttal (CAR), valamint a Pact Alapítvánnyal. 2015 során
megfigyelési (monitorizálási) tevékenységeket fejtettünk ki a PNDR (Országos
Vidékfejlesztési Terv) megalkotása folyamatában. Ugyanakkor a Civitas meghatározó
szerepet töltött be a projekt keretében kivitelezett fontos események alkalmával is. A
bukaresti Rural Net-konferencia alkalmából elvállaltuk, hogy tanácsadást nyújtunk a
hálózat tagjainak a nem kormányzati szervezeteket gazdasági tevékenységeinek elindítása
és fejlesztése területén, hogy azok vállalkozást folytató entitások is lehessenek, és fogadják
be és kezeljék a nem kormányzati szervezeteket a PNDR (Országos Vidékfejlesztési Terv)
elképzelései kivitelezése során, mint ahogyan a kis- és középvállalkozók esetében is teszik.
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CAVA

KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE AZ ÉLELMISZEREK KISLÉPTÉKŰ
TERMELÉSE TERÜLETÉN. VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE VIDÉKEN.
Támogató: Európa Bizottság az Erasmus+ program keretében

A Cava projekt az agroturizmusra összpontosít, hogy a hagyományos termékek és
a helyi gasztronómia értékesítéséért jöjjenek létre vállalkozások és azok fejlődjenek, a
termékek könnyebb létrehozása, minősítése és népszerűsítése érdekében, ezzel együtt új
munkahelyek is teremtődjenek.
A projekt előrejelzi az integrált piacok és az idegenforgalom területén történő
ellátási láncok fejlesztéséhez való hozzájárulást az élelmiszeripari termékeket illetően.
Célunknak tűztük ki a tapasztalat átadását, az újítást, az erőforrások és a gyakorlatok
kicserélésének megerősítését a nevelési és munkaerő piaci szereplők között. Az elvégzett
tevékenységeink által ugyanakkor hozzájárulunk a fiatalok és a felnőttek könnyebb
elhelyezkedéséhez, valamint a vállalkozási készségek és szellem kifejlesztéséhez a vidéki és
vidék közeli térségekben.
A projekt kivitelezése során szakmai képzést nyújtottak a CEFAL-Emilia Romagna
olaszországi, a franciaországi AFMR – ETCHARRY, valamint az SCF olaszországi
szervezetek. A szociális gazdaság területén aktív Civitas Alapítvány mellett a belgiumi CEC
is jelen volt, aztán a lengyelországi Dél-Sziléziai DOT közintézmény is segített az
idegenforgalom és a helyi örökség népszerűsítése terén, együtt az olaszországi Casa
Artusi-val, de segítettek a projekt kivitelezése során a Kis Szamos Rét Mezőgazdasági
Szövetkezet, valamint a horvátországi Isztriai közhatóságok is.
Mivel a projekt még nem fejeződött be, annak végeredményeiről nem
számolhatunk még be, viszont előre jelezzük a következő megvalósításokat:
• az ismeretek, az innováció, az erőforrások és a gyakorlat
kicserélése a nevelés és a munkaerőpiac szereplői között;
• hozzájárulás az elhelyezkedés megkönnyítéséhez, valamint a
vállalkozói képességek és a vállalkozói szellem fejlődéséhez a
vidéki és vidék közeli fiatalok és felnőttek körében.
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GAZDÁK KÉPZÉSE AZ ERDÉLYI MEZŐSÉGI HELYI
AKCIÓCSOPORT TERÜLETÉN
Támogató: LEADER Program
Partnerek: a Kolozs megyei Erdélyi Mezőségi Közösségfejlesztő
Egyesület, valamint a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem.

Akár egy nagyobb méretű szervezetről, egy személyes vállalkozásról vagy akár a
saját gazdaságról beszélünk, az információkhoz való hozzáférés az egyik legfontosabb
feltétele a gazdasági jóllét biztosításának. A projekt egy közös információs ernyő alá foglalt
fontos információkat, általuk lényegesen hozzájárult a képzésen résztvevők azon
ismereteinek
és
módszereinek
a
kiegészítéséhez,
amelyeket
a
saját
vállalkozásuk/gazdaságuk működtetése során alkalmaznak. A projekt lebonyolítása alatt
az elméleti és gyakorlati képzések során megszerzett ismeretekért sok elismerést kaptunk
azóta is a résztvevőktől.
Egy olyan szakmai képzési programot dolgoztunk ki, amely 8 elméleti képzési
szakaszt foglalt magába, mindegyikben 5 napos elméleti képzéssel, ugyanakkor 8
alkalommal került sor terepszemlére olyan helyszíneken, ahol Európai Uniós alapokból
valósultak meg projektek a mezőgazdaság területén.
A képzésen résztvevők körülbelül 200 személyből álló csoportja farmerekből,
mezőgazdasági társulások képviselőiből, mezőgazdasági vállalkozások tulajdonosaiból
tevődött össze, akiknek a következő témakörökben tartottunk előadásokat:
projektmenedzsment, pénzügyi menedzsment, mezőgazdaság és ökológiai termékek,
mezőgazdasági termékek feldolgozása, a humánerőforrás felhasználásának új módszerei,
a mezőgazdasági farm menedzsmentje, marketing-módszerek, állattenyésztés és
méhészet. A 8 terepszemle alkalmával 4 olyan projektet ismerhettek meg a résztvevők,
amelyeket Európai Uniós támogatással bonyolítottak le. Összesen 48 napot biztosítottunk a
résztvevők számára képzésekre, valamint a tereplátogatásokra.
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HAGYOMÁNYOS MAGOK - A BIODIVERZITÁS
MEGŐRZÉSÉNEK KULCSA

Támogató: EGT 2009-2014, a Civil Támogatási Alap Romániában program keretén
belül, a Fenntartható Fejlődés témakörben
Partenerek: EcoRuralis Egyesület, Agrar Media, Norgesvel – The Royal Norwegian
Society for Development.
A 22 hónapos projekt célja egy hálózat kialakítása olyan személyek és szervezetek
között, akik fontosnak tartják Erdély agro-biodiverzitásának megvédését. Konkrét céljaink
közé tartozik megmenteni és újra életre kelteni a hagyományos magokat egy olyan
együttműködés kialakításával, amelynek keretében feltárjuk, összegyűjtjük, szaporítjuk, és
újra elérhetővé, hozzáférhetővé tesszük ezeket a magokat. A projekt másik fontos pillére
egy olyan kelet európai civil érdekképviseleti hálózat kialakítása, amely tesz annak
érdekében, hogy a hagyományos magok sokszínűsége és szabad forgalmazása segítve
legyen a térségben.
A következő eredményeket céloztuk meg:

1 együttműködési hálózat kialakítása kistermelők között
1 nemzetközi civil érdekképviseleti hálózat kialakítása
2 kísérleti kert létrehozása két fejlesztési régióban
50 vidéki közösség mozgósítása és bevonása a projektbe;
információs és oktatási tananyagok elkészítése és
eljuttatása a célcsoportokhoz.

2015 augusztusában felavattuk a kolozsvári kísérleti kertet. Az esemény célja az
volt, hogy bemutassuk a közvetlenül érdekelteknek, valamint a széles közönségnek egy
ilyen - magvakat összegyűjtő, megmentésüket elősegítő és azokat tartósító - központnak
az elképzelését. 2015 tavaszán fektettük le ennek a kertnek az alapjait, amikor 60 féle
zöldség- és gyümölcsfajtát vetettünk el, és ezek a kertben elvégzett tevékenységek a
hagyományos fajtákat jól ismerő szakemberek irányítása mellett történtek, ebben segített a
kerti munkásunk, valamint több önkéntesünk is. Az elsőként elvetett magok a projekt
kivitelezése során összeállt gyűjteményből, valamint az Eco Ruralis már létező tárából
kerültek ki. Az eseményen 23 személy vett részt, ezek között voltak riporterek, önkéntesek, a
projekt műhely-gyakorlatain résztvevők, valamint olyan mezőgazdászok is, akiket érdekel a
hagyományos magvak elvetése és azok termesztésük.

”
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Én születésemnél fogva mezőgazdasággal foglalkozom. A szakmát a szüleimtől örököltem, nekik
mindig szép volt a kertjük, sokfajta zöldséggel, nagyszerű ízekkel. Sajnos a vetőmagpiacon már
nem lehet régi magokat találni, ezért nagyon megörültem a lehetőségnek, amelyet a projekt
nyújtott számomra és örülök, hogy részt vehettem benne. A kert megművelése hagyományos
magvak által nagyon érdekes tapasztalat volt számomra. Torokba szorult szívvel követtem a
palánták fejlődését, hogy ellenállók lesznek-e a természeti körülményeknek és a betegségeknek
és gyakran feltettem magamnak a kérdést, hogy vajon jól csinálom? Aztán nagyon nagy volt az
öröm, amikor megkóstolhattam a termést! Felejthetetlen percek és ízek!

”

RADU TELECAN
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A KIS-SZAMOSMENTI ZÖLDSÉGTERMESZTŐK
SZÖVETKEZETÉNEK A MEGTÁMOGATÁSA
Támogató: Román-Amerikai Alapítvány
A projekt által a Kis-Szamosmenti Zöldségtermesztők Szövetkezetének elindulása
kapott anyagi segítséget, valamint annak fenntarthatóságához is hozzájárult, ugyanakkor
általa a Civitas szoros és állandó segítséget is biztosítathatott a szövetkezet által kidolgozott
üzleti terv kivitelezése során is. A támogató rugalmassága lehetővé tette a „trial and
error”-féle megközelítést is az eltervezett cselekvések kivitelezésében, hogy ennek a
társulási struktúrának a keretében a legjobb belső irányítási intézkedéseket
alkalmazhassák, és hogy a piacra a szerintünk legoptimálisabb módon sikerüljön bejutniuk.
A projekt nagy segítséget adott a társulási struktúrák területén megszerzett szakértelmünk
kibővítésében, ezzel lehetővé téve egy országosan fontos terület fejlesztéséhez való
hozzájárulásunk még nagyobb hatékonyságát a továbbiakban.
A vállalkozás fedezeti pontjának rövid időn belüli elérése, utána annak
továbbfejlesztése egy saját raktár kialakítása által - egy kibérelt felület keretében, de főleg
az előnyös beszállítói szerződések megkötése nagy üzlethálózatokkal jelentették a
Kis-Szamosmenti Zöldségtermesztők Szövetkezete tevékenységének legfontosabb
eredményeit. 2013-ban körülbelül 50.000 euro volt a forgalma és ez a következő második
esztendőben kétszeresére nőtt, ez a növekedési trend 2015-ben is megmaradt. Ami talán
ennél még fontosabb, hogy kialakult és összeforrni látszik a közösségen belül egy értékes
csoport, mindez hozzájárul a földrajzi területen dolgozó kistermelők optimizmusának
megerősödéséhez a jövőjüket illetően. A Kis-Szamosmenti Zöldségtermesztők
Szövetkezete más kezdeményező csoportok számára is példaképként szolgált, sok
összefüggésben érdeklődtek iránta, esettanulmányok tárgyát képezte több alkalommal is,
ugyanakkor megalapozta a „Beavatkozás a közösségi társulási struktúrák kialakításában”
című kézikönyv elkészítését is.
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EGY MÉHÉSZI TÁRSULÁSI
STRUKTÚRA KIFEJLESZTÉSE
Támogató: Román-Amerikai Alapítvány

A kezdeményező méhészek csoportjával tartott előzetes találkozósorozat után,
amelyek alkalmával egy üzleti terv is megszületett, amely viszonyítási alapként is szolgált az
elkövetkezendő gazdasági tevékenységekben, sikerült egy anyagi támogatást is behozni a
Román-Amerikai Alapítvány részéről. A Réti Méz Szövetkezetnek 10 tagja van, a
különböző helységekből összeálló tagság mindegyike méhészkedéssel foglalkozik.
2015-ben a projekt kiegészítő támogatáshoz jutott, általa egy feldolgozó
létesítmény felépítése is elkezdődhetett, így egyre közelebb kerülhettünk a végső
célkitűzéshez-hogy a méhészeti termékeknek könnyebb piacra jutást tudjunk biztosítani. A
zöldségek területén megszerzett előző tapasztalatainkhoz képest ebben az esetben egy
attól eltérő struktúrára kellett alapoznunk, amely a technológiai folyamat szempontjából is
bonyolultabb, ezért a projekt sajátossága újabb kihívások elé állított, viszont sikerült
látványos eredményeket is elkönyvelni a közösség keretében. A projekt által elindítottuk és
működőképessé tettük a Réti Méz Szövetkezetet, amely 2015-ben kezdte el életbe léptetni
a kidolgozott üzleti tervét, viszont a folyamat során kiderült, hogy annak ellenére, hogy
belőle sok mindent meg lehet valósítani, nagyon sokat másképp kell újratervezni.
Kiemelendő ugyanakkor a Réti Méz brand megtervezése, egy feldolgozó létrehozása, de a
csoport érettségéhez való hozzájárulás is, ugyanakkor a fenntarthatóság felé haladásnak,
valamint az új termékek és szolgáltatások bevezetéséhez is sikerült jó esélyeket
teremtenünk.
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HELYI AKCIÓCSOPORTOKNAK NYÚJTOTT
SEGÍTSÉG 2015-BEN
Különböző megyék 9 Helyi Akciócsoportjával működtünk együtt. Ezek az
együttműködések közösen kivitelezett képzésekben és számukra nyújtott tanácsadásokban
testesültek meg.
A következő Helyi Akciócsoportokkal működtünk együtt: Angustia Egyesület Helyi
Akciócsoport-Kovászna megye, Délnyugat-Szatmár Helyi Akciócsoport-Szatmár megye,
Erdélyi Szamos Helyi Akciócsoport-Kolozs megye, Homoród – Rika – Küküllő Helyi
Akciócsoport-Hargita megye, Kraszna és Berettyó Völgye Helyi Akciócsoport-Szilágy
megye, Mezőség Helyi Akciócsoport-Kolozs megye, Nyárádmente LEADER
Egyesület-Maros megye, Szamos-Nádas Kistérségi Helyi Akciócsoport-Szatmár megye,
Szatmár környéki Helyi Akciócsoport-Szatmár megye.
A tanácsadások keretében segítséget nyújtottunk a 2007-2014-es pénzügyi
időszakra vonatkozó stratégiák kivitelezésében. Ezen e területen 3 Helyi Akciócsoporttal
működtünk együtt.
A Helyi Akciócsoportok felkérésére 2015 márciusa és novembere között 5 projekt
keretében tartottunk tájékoztatást és szakmai képzést vidékiek számára. Összesen 10
képzést tartottunk, egyenként 2-5 napos időtartamokkal. Ezeken a képzéseken több mint
350 személy vett részt, akik a következő területeken szereztek ismereteket: a
farm/vállalkozás általános megszervezése, mezőgazdasági termékek/turisztikai
tevékenységek marketingje, helyi termékek, környezetvédelem és ökogazdálkodási
feltételek, mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése, gazdaságok tevékenységének
változatosabbá tétele, újítások bevezetése az agrár-élelmiszeripari láncba, innovatív
menedzsment és marketing a turizmusban, valamint a turisztikai egységek közötti
együttműködési hálózatok létrehozása.

”

A képzésen való részvételemet hasznosnak találtam, olyan információkkal
gazdagodtam, amelyeket hasznosítottam is tevékenységemben és szem előtt tartok
ma is. Számomra különösen érdekes és hasznos volt a környezetvédelemmel
kapcsolatos modul, amelyben a fenntartható, környezetkímélő gazdálkodásról kaptunk
információkat, videók, jó példák bemutatásán keresztül. Ezekre ma is emlékszem és
itthoni alkalmazásra is hasznosaknak tartom. Érdemes a mi a gazdálkodóinknak is
ebbe az irányban tervezniük, fejlődniük. Nagyon sok információ halmozódott már fel a
különböző szaktudományágakban, amelyeket gyakorlati módon át kellene adni a
gazdálkodóknak, és amelyeket hasznosítanunk kellene a gazdálkodói
tevékenységben, hogy versenyképesek és önfenntartóak legyünk.

” MÁTYÁS KATALIN
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ECO MOTIVE

KÉPZŐK KÉPZÉSE A VIDÉKI KISTELEPÜLÉSEK ÖKOLÓGIAI
SZEMLÉLETŰ GAZDÁLKODÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉRE
Támogató: Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjában, az Erasmus+ KA2
Stratégiai Partnerségek (Cooperation and Innovation for Good Practices)
Partnerek: Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara, GAK
Nonprofit Közhasznú Kft., Ormánság Alapítvány, Tiszasas Község Önkormányzata, Centre
Capacitació Agrária Manresa, Ruskin Mill Trust.
A székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért 2014-2017-ben
egy olyan nemzetközi projektben vállal szerepet, amely a kisléptékű gazdaságok
megmaradását szorgalmazza az által, hogy érthető nyelvezeten szakmai tananyagot
dolgoz ki, képzéseket szervez és egy gyümölcsös mintakertet létesít a Hargita megyei
Lókodban.
Az Eco-Motive projekt keretében vidéki hátrányos helyzetű emberek számára
teremtjük meg az ökológiai gazdálkodás elsajátításának lehetőségét, képzők
felkészítésével, tanmenet és oktatási segédanyag kidolgozásával, valamint mintakertek
létrehozásával.
Eredmények, kihatás:
• 6 modulból álló, oktatási módszertant is tartalmazó tanmenet a képzők képzéséhez:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

szociális érzékenyítés és motiváció-felkeltés;
ökológiai szemléletű háztáji gazdálkodás alapjai;
ökológiai szemléletű kisállattartás;
ökológiai szemléletű zöldségtermesztés;
ökológiai szemléletű gyümölcstermesztés;
ökológiai termények direkt-értékesítési lehetőségei;

• módszertani példatárral egybekötött oktatási segédanyag képzők részére;
• 2 multiplikációs rendezvény;
• 5 napos nemzetközi műhelymunka.

”

Az Eco-Motive Nemzetközi projekt keretében alkalmam volt 5 napot eltölteni a Civitas
Alapítvány által szervezett nemzetközi tréningen, 2015. június 13 és 17 között. A hét
folyamán megismerhettük a régió történelmét, természeti kincseit, hagyományait,
valamint napról napra alkalmunk volt a projekt szempontjából oly fontos tréneri
hozzáállás és alaptermészet megismerésére is. Az az üzenet, amely számomra átjött
az egész hét folyamán, az a hét végére így fogalmazódott meg bennem: fontos, hogy
a tréner ne tanítani akarjon, hanem megosztani a tudását.

”

26.

KLÉGER ARANKA

A HAGYOMÁNYOS GYÜMÖLCSFAJTÁK MEGMENTÉSE ÉRDEKÉBEN

VIDÉKFEJLESZTÉS

TÜNDÉRKERT MOZGALOM ERDÉLYI TÜNDÉRKERTEK
Támogató: Magyarországi Földművelésügyi Minisztérium
Partner: Székelygyümölcs Egyesület

2009-ben a hagyományos gyümölcsfajták felleltározását, összegyűjtését,
szaporítását és bemutatását célzó programot indítottunk el. Ezzel a tevékenységsorozattal
ahhoz a Magyarországon elindított mozgalomhoz kapcsolódtunk, amely a Tündérkert
elnevezést viseli. A Tündérkert mozgalom célja, hogy megmentse a Kárpát-medencében
kihalófélben lévő régi magyar gyümölcsészeti hagyományt és olyan Tündérkerteket
alakítson ki, amelyek által a még létező genetikai állományt megmenthetjük a jövő
nemzedéke számára. Ezt a mozgalmat szándékozott elindítani a Civitas Alapítvány
Erdélyben is, támogatva és védnökséget vállalva a Tündérkertek kialakításában.
A következő eredményeket értük el:
• 1 online adatbázis az őshonos gyümölcsfajtákról;
• 3 szakmai találkozón való részvétel;
• 11 képzés megszervezése;
• 3 Tündérkert létrehozása;
• 1 szakmai konferencia megszervezése.

”

Mint méhész és elkötelezett személy a hagyományos gyümölcsfajták megmentése
érdekében az alapítvány segítségével én is kialakítottam egy Tündérkertet egy, a
szüleimtől örökölt területen. Meggyőződésem, hogy a Civitas Alapítvány
kezdeményezései és projektjei által a vidéki térség egyre vonzóbbá válik a fiatalok
számára is és a közösség tagjai lassan megtanulják értékelni a térség egyedi
természeti kincseit.

”

SÁNDOR LEVENTE
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Az Európa 2020 Stratégia két
legfontosabb célkitűzése a következő: a
20-60
év
közötti
személyek
elhelyezkedési arányának 75%-ig való
megnövekedése,
valamint
a
szegénységgel
és
társadalmi
kirekesztettséggel
veszélyeztetett
európai állampolgárok számának 20
millióval való csökkentése.
A Civitas által kivitelezett
projektek által Romániában újszerűen
közelítettük meg ezt a területet, és
igazoltuk a szociális vállalkozások általi
munkaerő piaci beilleszkedésben rejlő
hatalmas potenciált, olyan vállalkozások
kialakítása által, amelyeknek elsősorban
szociális céljaik vannak, a gazdasági
célokat másodlagosnak tekintve.
A szociális gazdaság fejlesztése
jelentette az egyik legnagyobb kihívást
alapítványunk számára 2015-ben. Négy
stratégiai projektet indítottunk el ezen a
területen, az Európai Szociális Alap
(FSE)
támogatását
élvezve,
a
Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív
Program (POSDRU) által. A projektek
keretében
szociális
gazdasági
struktúrákat hoztunk létre és segítettük
azok fejlődését, a Civitas közvetlenül 5
ilyen
vállalkozásért
vállalva
a
felelősséget. A jogi háttér ezen a
területen
eléggé
bizonytalanak

mutatkozott, hiszen csak 2015-ben
született meg a Szociális gazdaság
törvényének első változata. A törvény
megjelenésének
pillanata,
annak
formája, valamint a törvény alkalmazási
normáinak
hiánya
korántsem
könnyítették
meg
a
projektek
kivitelezését.
A kihívások pedig minden
részről érkeztek, beleértve az alulról
jövőket is: például azok a nehézségek,
amelyekkel a szociális vállalkozások
menedzserei szembetalálták magukat,
amikor lábra kellett állítaniuk a cégeket,
vagy amikor jól kellett kivitelezniük a
sérülékeny
csoportokba
tartozó
személyek alkalmazását és segíteni
azok
munkahelyi
beilleszkedését.
Ugyanakkor
felelősen
kellett
gazdálkodjanak a de minimis-féle
támogatásokkal és megfelelően kellett
elszámoljanak a támogató felé, és nem
utolsó sorban eredményesen kellett
bekerüljenek a versenypiacra az új
szolgáltatásokkal
és
termékekkel.
Mindezek mellett ezek a vállalkozások
nem fejlődhettek szervesen, ahogyan
ennek
történnie
kellene
ideális
esetekben,
hiszen
az
összes
tevékenységet bele kellet sűríteni egy
rövid 12 hónapos időtartamba.
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A szociális
gazdaság
fejlesztése
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SISSES

Támogató: Európai Szociális Alap, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
(POSDRU) 2007-2013 által
Partnerek: CENPO – Kolozsvár, NEST – Temesvár, a Civitas Alapítvány kolozsvári
leányvállalata
A projekt keretében a sérülékeny csoportokba tartozó személyek
foglalkoztatottságát szándékoztuk elősegíteni, elsősorban vidéki környezetben, keretében 9
új szociális vállalkozás létrehozásával és fejlesztésével, amelyek értékesíteni tudják a helyi
fejlesztési lehetőségeket.
A 9 új szociális vállalkozási struktúra a Kolozs megyei Apahidán, Szászfenesen és
Csürülyén, Kolozsváron, Temesváron, valamint a Hargita megyei Abránfalván,
Csíkszentgyörgyön és Bánkfalván jött létre, az Észak-nyugat romániai, a Közép-romániai
és Nyugat-romániai fejlesztési régiókban. A projekt elsősorban a civil szervezeteket
támogatja, mivel ezek rugalmas és fenntartható segítőeszközt jelentenek a közösségek
számára.
A projekt keretében került megszervezésre Kolozsváron egy első vásár, egy első
olyan városi esemény, amely alkalmával a szervező Civitas Alapítvány megmutathatta és
népszerűsíthette az általa is segített szociális vállalkozásokat. Ez volt az októberben
megszervezett Solidart Changemakers Festival első kiadása. Nagyszerű lehetőség volt
arra, hogy 27 szociális vállalkozás megismertethesse és értékesíthesse a rövid idő alatt
előállított termékeit, több mint 3000 fesztivállátogató jelenlétében. Ezt 3 műhelymunka is
elősegítette, ezek is népszerűségnek örvendtek.
A projekt sikerét a kivitelező csapat kifejtett erőfeszítései és odaadása meg is
hozta, ezek eredményeképpen: 9 szociális vállalkozási struktúra jött létre, több mint 52 új
munkahely jött létre (amelyekből 36-ot a sérülékeny csoportokba tartozó személyek
foglaltak el), valamint több mint 60 vállalkozásvezető és a szociális vállalkozásokban
érdekelt szakértő kapott tájékoztatást és részesült szakképzésben.

”
”
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INTEGRÁLT SEGÍTSÉG A SZOCIÁLIS GAZDASÁGI
STRUKTÚRÁK FEJLESZTÉSÉBEN

Munkanélküli voltam és nem találtam sehol munkahelyet Csíkszeredában.
Nagyon hálás vagyok azért, hogy itthon, a falumban dolgozhatok, és azt
csinálom, amit igazán szeretek.

”

ERDÉLY MÁRIA

varrónő, a BroadArt Egyesület alkalmazottja

Álmomban sem gondoltam volna, hogy egyszer szembesülök egy ilyen
lehetőséggel. Külön élmény, hogy a Jó Isten összehozott ezekkel a fiatalokkal,
hiszen sokat tanultam tőlük, az élethez való hozzáállásunk is teljesen
megváltozott.

FORRÓ LÁSZLÓ

”

az Abránfavi Fény Egyesület menedzsere
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SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK HÁLÓZATA

Támogató: Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (POSDRU)
Partnerek: ARCS Egyesület Drobeta Turnu Severin (pályázó), a Civitas Alapítvány
kolozsvári leányvállalata, a temesvári Vidékfejlesztési Forrásközpont (CAR), a Krajova-i
(Craiova) CRONO Egyesület, a Jászvásári (Iași) Közösségi Biztonsági és Mediációs
Központ Alapítvány (CMSC), a Civitas udvarhelyi irodája, valamint a Giurgiţa-i (Dolj
megye) Rudeziș Egyesület.
A projekt kivitelezése során karrier-tanácsadási, tájékoztatási és képzési
tevékenységekre került sor, ugyanakkor szakmai segítségnyújtást is nyújtottunk a projekt
keretében megtervezett szociális vállalkozások elindításának megsegítése érdekében. A
Civitas kolozsvári irodája a Torockói Aktív Turizmus Egyesületet segítette a beruházások
kivitelezésében és az idegenforgalmi szolgáltatások elindításában. A RESoRT projektet
sikeresen bonyolítottuk le, a felvállalt és megvalósított eredményei között a Civitas
kolozsvári irodája felmutathatja 25 személy szakmai képzését, valamint a Torockói Aktív
Turizmus Egyesület létrehozásának és működésének a segítését – a Fehér megyei Torockó
helységben létrehozott szociális vállalkozást.
A Civitas székelyudvarhelyi irodája felvállalta a Malomkert nevű turisztikai
komplexum létrehozását és fejlesztését, amely a Kovászna megyei Holnap egyesület
szociális vállalkozás keretében működik. Egy rusztikus idegenforgalmi létesítményről van
szó, amely ugyanakkor modern is, és amelyik nagyon változatos szolgáltatásokat tud
nyújtani, ugyanakkor arra is törekszik, hogy a tevékenységei által megoldásokat is találjon
számos szociális problémára.
A projekt eredményeit augusztus 29-én és 30-án, a bonchidai Bánffy-kastélynál
megrendezett Szociális Gazdaság Vására alkalmával ismertethettük meg a
nagyközönséggel. A rendezvényen 11 szociális gazdasági struktúra képviseltette magát, a
legkülönbözőbb tevékenységi területekről érkezve. Az esemény keretében megszerveztük
„A szociális vállalkozásoktól a szociális fogyasztókig” nevet viselő konferenciát is, amelyen
több mint 60 érdeklődő vett részt.

”

Véleményem szerint a RESoRT projektnek a legfontosabb összetevőjét a
sérülékeny csoportokba tartozó személyek munkahelyi beilleszkedése jelentette,
amelyhez az hozzátette a vidékfejlesztést is, hiszen a vidéki közösségek
fejlődéséhez adott megoldásokat a szociális vállalkozások létrehozása által.

”

DEMIAN GABRIELA

adminisztrációs tisztviselő

”
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RESORT A HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ

Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem ezen az érdekes és hasznos
képzésen. Megszereztem a vállalkozás indításához szükséges alap-információkat.
Úgy gondolom, hogy ez a lehetőség elérhető kellene legyen minden társadalmi
kategória számára, kötelező tananyag kellene legyen már az általános iskolában
is. Ugyanakkor kielemeztük a rejtett veszélyeket is, amelyeket a legtöbb esetben
nem kezelnek megfelelően. Sokan közülünk úgy indítanak vállalkozást, hogy nincs
meg hozzá még csak az üzleti tervünk sem.

”

FORRÓ LÁSZLÓ

résztevő a Vállalkozói képességek a szociális
gazdaságban témájú képzésen
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TÁRULJ SES-AM!
Támogató: Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (POSDRU)
Partnerek: Fehér Megye Tanácsa (pályázó), a Fejlesztésért Tanácsadó Csoport kft
(DCG Structural Consulting Group) kft és a Szociális Vállalkozásokat Kezdeményező
Központ (CIES).
A projekt azt tűzte ki céljául, hogy segítse a sérülékeny csoportokba tartozó
személyek munkahelyhez való jutását kisvárosi és vidéki településeken az által, hogy
keretében 8 darab szociális vállalkozás jöjjön létre (SES-Structuri de economie socială),
amelyek által értékesíteni lehet a helyi fejlesztési lehetőségeket.
A Fehér megyei Abrudbányán, Balázsfalván, Nagyenyeden és Lőrincrévén, a
Brassó megyei Barcaszentpéteren, a Kolozs megyei Válaszúton és Széken, valamint a
Szeben megyei Nagycsűr helységekben hoztunk létre és segítettünk fejleszteni szociális
vállalkozásokat. A projekt a nem kormányzati szervezeteket és a mikro-vállalkozásokat
abban is segítette, hogy segítségül szolgáljanak a közösségek megmaradásában, azok
fenntarthatóságában.
A projekt főcélja egy olyan újító és működőképes rendszer létrehozása volt, amely
ugyanakkor rugalmas és fenntartható is legyen, amelynek keretében 151 munkahely
létesüljön a sérülékeny csoportokba tartozó személyek részére a Közép-romániai és
Észak-romániai fejlesztési régiókban.
Az eltervezett eredmények közé tartozik 151 sérülékeny csoportokba tartozó
személy, 5 szociális munkás és 16, menedzsmentbe és fejlesztésbe bevont személy
képességének, készségének és ismereteinek megerősítése és kibővítése, de ugyanakkor a
szociális gazdaság elősegítése is, mint a helyi gazdasági fejlődésének egy rugalmas és
fenntartható eszköze.
A Civitas kolozsvári irodája az összesen létrehozott 8 szociális vállalkozásból kettő
kialakításánál adott segítséget. Az egyik a Mezőségi Mesterségek nevet viseli, amely az
erdélyi mezőségi hagyományos mesterségeket kívánja népszerűsíteni. A létrehozott másik
szociális vállalkozás a Széken megalakult PaqStudio volt, amelynek célja a termékek piaci
integrációjának megkönnyítése, a logisztikához és a csomagoláshoz való hozzájárulás által.

Támogató: Európai Szociális Alap, a Humán Erőforrás Fejlesztés Ágazati Operatív
Program 2007-2013 által.
Partnerek: Fehér Megye Tanácsa (pályázó), a Civitas kolozsvári leányvállata, a
Fejlesztésért Tanácsadó Csoport kft (DCG Structural Consulting Grup) és a Fenntartható
Társadalomért Központ Egyesület (Asociaţia Centrul pentru o Societate Durabilă).
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KÖZÖSSÉGI ÖSSZEKÖTŐ HIDAK

A projekt 7 szociális vállalkozásból álló hálózat létrehozását célozza meg, Fehér,
Brassó és Kolozs megyékben, ezekből négy vidéken található. A Fehér megyei
Abrudbányán hagyományos pékséggel, a Fehér megyei Balázsfalván zöldövezetek
kialakításával, Brassóban tenisztársaság működtetésével, a Fehér megyei Magyarigen-en
szociális építkezésekkel, a Brassó megyei Barcaszentpéteren vállalkozásfejlesztő platform
működtetésével, a Kolozs megyei Széken kézművesek központját működtető, valamint a
Kolozs megyei Apahidán hulladéktömörítéssel foglalkozó szociális vállalkozások a hálózat
résztvevői. A létrehozott szociális vállalkozások 42 személynek biztosítottak munkahelyet,
ezekből 28 személy a sérülékeny csoportokhoz tartozik. Ezek a személyek megfelelő
képzésben részesültek azért, hogy a vállalkozások keretében megfelelően helyt tudjanak
állni és biztosítani tudják azok fenntarthatóságát.
A létrehozott új struktúrák 42 személynek biztosítottak munkahelyet, ezekből
legkevesebb 28 személy a sérülékeny csoportokhoz tartozó volt, mindegyikük megfelelő
felkészítésben részesült azért, hogy a vállalkozások fenntartható fejlődésének optimális
feltételeit biztosítani tudják. A projekt által a szociális vállalkozások
marketing-tanulmányokban és népszerűsítési lehetőségekben részesültek, általuk például
könnyebben eljuthattak a szakterületükön megszervezett vásárokra, valamint részt vehettek
olyan különleges eseményeken, amelyek a szociális gazdaság elősegítése céljából kerültek
megrendezésre.

”

A három megyében beazonosított igények megválaszolása
céljából, a 7 szociális vállalkozás lehetőséget adott arra, hogy
szakmailag bizonyíthassanak olyan személyek is, akiknek
szociális helyzetükből kifolyólag nehezebb lett volna helyt állni
az általános piaci versenyben, ugyanakkor a szociális
vállalkozások figyelemreméltó példaképként szolgálnak hasonló
vállalkozási kezdeményezések elindítása számára.

”

MAGDALENA BENE

projektmenedzser
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A
HUMÁNERŐFORR
ÁS FEJLESZTÉSE

A Civitas Alapítvány a Polgári
Társadalomért felismerte a humánerőforrás
minősége fejlesztésének a fontosságát, úgy
a munkaerő piaci beilleszkedés sikeressége
szempontjából, mint a kompetenciák
fejlesztése szempontjából, például a már
alkalmazottak esetében is.
A humánerőforrás-fejlesztés területén kivitelezett
projektjei által a Civitas mindig különleges hangsúlyt fektet
az elméleti és a gyakorlati képzés szoros összekapcsolására,
figyelmet fordítva ugyanakkor arra, hogy ezek megfeleljenek
a munkaerőpiac korszerű elvárásainak. Azt akarjuk
ugyanakkor, hogy azok a személyek is részesüljenek ebben a
segítségben, akiknek kevesebb lehetőségük volt képezni
magukat, vagy akik a sérülékeny csoportokhoz tartoznak,
abból a célból, hogy így még egy plusz segítséget
kaphassanak a munkaerőpiacra való beilleszkedésük
folyamatában.
A Civitas által kivitelezett projektek eredményei
megerősítették a csapatunk meggyőződését abban, hogy a
közösségek életében elsőrendű fontossággal bír a megfelelő
nevelés és a képzés, úgy az egyéni jövedelmek növelése
szempontjából, általa az életszínvonal növekedéséhez járulva
hozzá, mint az általános közösségi fejlődés szempontjából, a
közösség eképpen haladva a függetlenítés és az
önfenntartás iránya felé. Ebből a meggyőződésből kiindulva,
a projektjeink során olyan célkitűzések elérését fogalmaztuk
meg, amelyek a vidéki vállalkozók fejlődésével
kapcsolatosak, akik számára a felkészültség meghatározó a
kis- és középvállalkozásaik fejlesztése során, általuk alkotva
a hazai vidékfejlesztés fontos pilléreit.
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„MI LEGYEK?”AZ ISKOLAPADBÓL A MUNKAERŐPIACRA VALÓ
ORIENTÁLÓDÁS ELŐSEGÍTÉSE PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁSSAL
Támogató: Európai Szociális Alap a 2007-2013, a Humánerőforrás Fejlesztésére Irányuló
Ágazati Operatív Program által
Partener: MÜTF Egyesület

A projekt fő célkitűzése a X. és XI.-es szakközépiskolás diákok munkakészségeinek
fejlesztése pályaorientációs tanácsadás segítségével és a szakmai gyakorlatok
hatékonyabbá tételével.
A célcsoportba tartozó diákok Hargita megyében környezetvédelem, természeti
kincsek és szolgáltatások profilú oktatásban vettek részt a következő szakok valamelyikén:
mezőgazdaság, élelmiszeripar, erdészet és turisztika. A célcsoport kritériumainak 993
tízedikes és tizenegyedikes Hargita megyei diák felelt meg, belőlük 370 részesült
pályaorientációs tanácsadásban, ugyanakkor 96 diák vehetett részt szakmai
tanulmányutakon.

”
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Valóban nagyon tetszett ez gyakorlati rész. Sok tapasztalatot gyűjtöttem
választott szakmámhoz. Tanulhattam a gyümölcsök és zöldségek feldolgozásáról,
a húsról és annak feldolgozásáról, valamint a különböző eljárásokkal történő
tejfeldolgozásról. Nagyon szépen köszönöm!

”

ORBÁN TÜNDE BRIGITTA

Támogató: Román-Amerikai Alapítvány
Partnerek: World Vision Romania (WVR), Junior Achievement Romania (JAR), a Civitas
Alapítvány kolozsvári leányvállalata, a Romániai Vállalkozási Oktatási és Fejlesztési
Központ (CEED), valamint a Román Központ az Európai Politikákért (CRPE).
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MEZŐGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLÁK MINT HELYI NEVELÉSI KÖZPONTOK (HUB)
A KIS ÉS KÖZEPES FARMOK FEJLESZTÉSE CÉLJÁBÓL. SZAKMAI
LÁTOGATÁSOK A MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKLÁNC MEGISMERÉSE ÉRDEKÉBEN.

A projekt azt tűzte ki céljául, hogy egy nevelési központ (hub) által elősegítse a
mezőgazdasági középiskolák tanulói és a munkaerőpiac közötti kapcsolat kialakítását és
megerősödését, általa hozzájárulva a helyi gazdaság fejlődéséhez.
Keretében
szakmai
tanulmányutakat
szerveztünk,
amelyek
egyik
eredményeképpen a létező oktatási módszereket és eljárásokat össze kívántuk hangolni a
mezőgazdaság valós világával, ugyanakkor a diákok számára vonzó képzési módszereket
kezdeményeztünk, mindezek által arra törekedtünk, hogy a mezőgazdasági munka vonzó
legyen számukra, karriert jelenthessen az egyéni fejlődésük folyamatában. Ebbe a
projektbe 8 mezőgazdasági profilú középiskolát vontunk be a következő helységekből:
Miroslava-Iaşi megye, Huszváros (Huşi)-Vaslui megye, Brănești-Ilfov megye, Slatina-Olt
megye, Nagyszalonta-Bihar megye, Torda-Kolozs megye, Csombord-Fehér megye,
valamint Prázsmár-Brassó megye.
Azt szeretnénk, hogy a projekt kivitelezésének első esztendeje után további
támogatást nyújthassunk a szakmai látogatások folytatásában, hogy általuk még jobban
megérthessék a mezőgazdasági értéklánc működését, úgy a tanárok, mint a diákok.
Ezekbe a Civitas továbbra is bele kívánja vonni a 8 középiskola tanárait és diákjait.
Segítséget ajánlunk fel számukra a szakmai tanulmányutak során megfogalmazott
célkitűzések megvalósításában, támogatást az elképzelt projektek sikeres kivitelezésében,
és a megszerzett információk megfelelő szórásában, mindezeket a résztvevő diákok
együttműködése által.
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A CIVIL
TÁRSADALOM
FEJLESZTÉSE

A civil szervezetek
fontos szerepet töltenek be a
társadalomban,
azok
a
szócsövek, amelyek által az
emberek
kifejezhetik
a
véleményüket, de általuk az
emberek bátran kezdeményezhetik is a köz- és
magánszférában
felfedezett
hiányosságok
kiküszöbölését.
A Civitas jó példákat mutat be a civil
szervezetek ilyenszerű tevékenységéről, projektjei
által segíti az állampolgárok tájékoztatását, de
mozgósítani is akarja őket abban, hogy aktívan
vegyenek részt a társadalmi változtatásokban.
A projektjeink által kihangsúlyozzuk az
ilyenszerű minőségi információk terjesztését,
ezeket igyekszünk jól meg is alapozni, úgy az
online környezetben, mint a valós kapcsolatok
által, a tapasztalatok kicserélése és a jó példák
megismerése és megismertetése során.
Erős meggyőződésünk, hogy a fiatalok
képesek aktív állampolgárokká válni és ezért
támogatjuk a részvételüket a közösségeink
fejlesztéséért kialakított partnerségekben.

A CIVIL TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE

IDŐBANK

A PÉNZMENTES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁLÓZATA IDOBANK.RO
Támogató: EGT 2009-2014, a Civil Támogatási Alap Romániában program keretében
Partner: Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület, Tatabánya
A projekt legfontosabb célja egy olyan Rendszer kialakítása, amely keretében
annak tagjai úgy nyújtanak és részesülnek munkákban/szolgáltatásokban, hogy cserében
nem történik közöttük pénzbeli kifizetés. A projekt keretében létrehoztuk azt az internetes
platformot, ahol a felajánlások és igénylések mellett a tagok bevezetik a kapott segítséget
és annak Idő-Pontban kifejezett ellenértékét is. Az Időbank népszerűsítése és az emberek
bevonása céljából körülbelül 50 közösségi találkozót, a tagok és az az Időbank iránt
érdeklődök részére pedig ismerkedő-barátkozó eseményeket szerveztünk. A projekt fő
mutatója: legalább 160 csatlakozó és aktív személy az Időbank-rendszerben.

"ADNI NEMES - KAPNI ÖRÖM! "

”

Olyan jó érzés volt részese lenni ennek az alkotó
folyamatnak, fantasztikus volt látni, ahogyan az
álom valóra válik. Megtapasztaltam, hogy nem a
cél a legfontosabb, hanem az odavezető út, az
azon köttetett kapcsolatok, átélt élmények,
amelyek nemcsak az Időbank-közösségét,
hanem engem is formáltak emberileg. Az út
folyamán rájöttem, hogy ez nemcsak egy
projekt, hanem küldetésem része is. Csodálatos
volt látni, ahogy e rendszerhez a rezonancia
alapján, hány meg hány hasonlóan érző és
gondolkodó ember regisztrált be. Hálás vagyok,
hogy ezen lehetőség alkotója és részese
lehettem.

”

KULCSÁR ORSOLYA

projektvezető

”

Amikor feltétel nélkül adhatunk, amikor
segíthetünk azoknak, akiknek szükségük van rá
olyan tevékenységgel, ami már a kisujjunkban
van az irtó jó érzés! Vártam már azt a pillanatot,
amikor ez végre beteljesedik, és az Időbank
megadja ezt. És eljött az én Időm is már, hiszen
taggá váltam! Több, mint egy évvel ezelőtt olyan
időszak volt az életemben, hogy sok szabadidővel
rendelkeztem. Akkor még erről a rendszerről nem
lehetett hallani, és az egyedül töltött
pillanataimban azon gondolkoztam, mivel
tölthetném értelmesebben azokat. Ekkor fordult
meg először a fejemben, hogy biztosan vannak
olyan idős emberek, akiknek elkelne a fiatalabbak
segítsége a ház körül, de hát ki fog egy idegent
beengedni a házába? Aztán abbamaradt a
filozofálás. És amikor jött a Hír az Időbank
elindulásáról, akkor már tudtam, hogy itt lesz az én
helyem. Persze eltelt egy kis idő, amíg végre
először segíthettem én is, és várom, hogy újra
átélhessem, azt, hogy adni tényleg milyen jó érzés.
Hajrá Nekünk!

”
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Időbank tagja

A POLGÁROK SZOLGÁLATÁBAN
Partner: Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal

A Lakossági Tanácsadó Iroda 2015-ben ünnepelte fennállásának 13-dik
évfordulóját.
Eddig története alatt bebizonyította, hogy szükség van a tevékenységére, hiszen az
emberek ebben a rohanó világban, szinte naponta változó törvények forgatagában
nehezen ismerik ki magukat. Anélkül, hogy száraz statisztikai adatokkal támasztanánk alá
ezt, azt kell kiemeljük, hogy nagyon sok visszatérő ügyfél keresi fel az irodát, és ez azt
bizonyítja, hogy bíznak az iroda munkatársainak az elkötelezettségében és szakmai
felkészültségében.
A Lakossági Tanácsadó Iroda az információs és tanácsadó szolgáltatás mellett
fontos szerepet tölt be a régióban, sőt országos szinten lebonyolított szociális projektekben
vállalt munkája révén is. Az irodában összegyűlt tapasztalatokkal, a rendelkezésére álló
sokrétű információkkal folyamatosan segíti a szociális területen dolgozó szervezeteket,
projekteket, szakmai hátteret biztosítva munkájukhoz.

”

A CIVIL TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE

LAKOSSÁGI TANÁCSADÓ IRODA

Nagyon örülök, hogy van ez az iroda, mert az évek alatt több ügyem
megoldásában is segítettek nekem.
Meglepődtem az emberi és közvetlen fogadtatáson más intézményhez képest.
Konkrét útbaigazításokat kaptam, remélem azok alapján sikerül megoldanom a
problémáimat.

”

KEDVEZMÉNYEZETTEK

A KOLOZSVÁRI CIVIL SZERVEZETEK KOHÉZIÓJÁNAK
NÖVELÉSE A WWW.ONGCLUJ.RO PORTÁL SEGÍTSÉGÉVEL
A projekt megoldást kínál fel a kolozsvári civil szervezetek azon elvárásai
kielégítéséért, hogy fejlődjön a szervezetek ismertségi szintje, valamint az egymás közötti
együttműködésék foka. A kolozsvári civil szektor meglehetősen fejlett az ország más
vidékeihez viszonyítva, mindezekkel szemben a városi civil szervezetek közti együttműködés
és kommunikáció hagy némi kívánnivalót maga után. Ezért egy megoldást
kezdeményeztünk ennek a problémának a megoldására a www.ongcluj.ro nevű
barátságos és könnyen használható portál elindítása és fejlesztése által. Ezen a felületen
népszerűsítjük a kolozsvári civil szervezeteket, a képzési lehetőségeket, az
álláslehetőségeket, stb. Létrehoztunk egy facebook oldalt is, amelynél az értékelések
száma meghaladta az 1165-öt.
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A
helyi
közigazgatási
struktúrák operativitásának fejlesztése
a gazdasági fejlődés lényeges
feltétele. A helyi hatóságok nemcsak a közjavak
adminisztrátorai, de a fejlődési katalizátor szerepét is
betölthetik, amely által a közösség életében szerepet
vállaló egyéb intézmények cselekvéseit bátoríthatják,
és azokat összehangolhatják.
Ugyanakkor, a hazai közigazgatás szintjén az
utóbbi években bekövetkezett szerkezeti változások,
valamint az Európai Unióhoz való csatlakozás miatt a
közigazgatási
intézmények
feladatainak
a
megszaporodása szükségessé tette a tevékenységük
hatékonyságának a növelését. Új lehetőségek és
felelősségek születtek, ezért meg kellett tenni a
megközelítések folyamatos igazítását, az állandó
felkészülést,
ugyanakkor
újabb
és
újabb
együttműködések kialakítását.
A projektjei által a Civitas folyamatosan
segítette a helyi közigazgatás képességének a
fejlődését, aktív és következetes partnerséget vállalva
a helyi szociális és gazdasági fejlődést megcélzó
kezdeményezéseikben.

A KÖZIGAZGATÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

A KÖZIGAZGATÁSI
KÉPESSÉGEK
FEJLESZTÉSE
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A KÖZIGAZGATÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

Támogató: Civil Támogatási Alap Romániában
Partnerek: Kolozsvári Központ a Közpolitikákért Egyesület – CENPO (pályázó), a
székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány, a segesvári Szociális Fejlesztési Központ – CEDES,
jászvásári Dokumentációs és Közinformációs Központ, a bukaresti Közrészvételért
Erőforrásközpont.
A projekt során rájöttünk, hogy mennyire fontos az emberekkel ismertetni és
tudatosítani a helyi választottak tevékenységét, ugyanis az emberek többsége nem is tudja,
hogy mivel foglalkoznak a választottjaik. A tájékoztató előadások révén igyekeztünk
felvilágosítani ezekről a benne résztvevőket.
A kivitelezés alatt a legtöbb megyei tanáccsal működtünk együtt, általában
megkaptuk a kért információkat. Úgy gondoljuk, hogy ezek révén sikerült felelősebbé
tennünk, úgy a megyei tanácsosokat, mint magát a megyei tanács intézményét.

A KÖZIGAZGATÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

AKTÍV POLGÁRI RÉSZVÉTEL EGY JOBB
ÉS ÁTLÁTHATÓBB HELYI VEZETÉSÉRT

A projekt végén sor került egy fórumra, ahol a témában neves szakemberek
fejthették ki álláspontjukat, valamint megyei tanácsok és tanácsosok kerültek díjazásra,
különféle kategóriákban. Az esemény bebizonyította, hogy vannak emberek, akiket érdekel
az intézmények viszonyulása az emberekhez, úgy az állampolgárok szemszögéből, mint az
intézményekéből nézve.

”

A projektben való részvételem személyesen, helyesebben mondva érzelmileg is
megérintett. Ez annak is köszönhető, hogy én is voltam - kétszer is - megyei
önkormányzati képviselő, tanácsos. Az eleinte meghökkentőnek tűnő
megfogalmazás, amely szerint ki kell hozni a tanácsost az árnyékból, a projekt
megismerése során mégis arra késztetett, hogy előkotorjam a fiókból a saját régi
megyei tanácsi beszámolóimat és a projektben elkészített eljárás szerint
tárgyilagosan kielemezzem azokat. Természetesen én is azt tartom fontosnak,
hogy mit csináltál, mennyit dolgoztál hittel a testületben, nem azt, hogy mit és
mennyit teszel ezekből olyan papírlapra, amely senkihez sem jut el. Viszont a
törvényt be kell tartani, még akkor is, ha a jelentéseid nem elérhetőek, ha
nincsenek intézményesen kellőképpen népszerűsítve, és ezekért nem te vagy
okolható. A projekt arra mutatott rá az esetemben, hogy a választott tegyen
eleget a kötelezettségeinek és ugyanakkor mutassa is be a munkáját, a
körülményektől függetlenül.

”

”

KIS ZOLTÁN

Civitas Alapítvány (volt megyei önkormányzati képviselő)

Nagyon jónak találom ezt a kezdeményezést, így többet megtudhatunk a megyei
tanácsosok tevékenységéről.
Ez idáig nem is tudtam mivel foglalkoznak ezek az emberek a megyei
önkormányzatnál, vagy mit kellene csinálniuk. Elolvastam néhány beszámolót,
amelyekből levontam néhány személyes következtetést.

”

KEDVEZMÉNYEZETTEK
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ESEMÉNYEK

SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK VÁSÁRA

A BÁNFFY-KASTÉLYBAN

Augusztus 29-30 között került sor a bonchidai Bánffy-kastélyban az
Északnyugat-romániai fejlesztési régió szociális vállalkozásainak első vásárára. A Civitas
Alapítvány
kolozsvári
leányvállalata
által
megszervezett
rendezvény
a
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2007-2013 (POSDRU) keretében kapott
támogatást.
A vásár egy nagyobb rendezvény része volt, a Bonchidai Bánffy-kastély Napok
keretében került sor rá, és nagy várakozás előzte meg, úgy a résztvevő 15 szociális
vállalkozás képviselői részéről, de főleg a bonchidai közösség, valamint a nagyközönség
részéről.
A részünkről érkező 15 kiállító az ország egész területéről gyülekezett, mindegyik
egy-egy szociális vállalkozást vagy mezőgazdasági szövetkezetet képviselve, és az előállító
műhelyeikben megalkotott legnagyszerűbb termékeikkel lepte meg a nézőket:
asztalosmunkákkal és moduláris házszerkezetekkel, ruházkodási és varrodai cikkekkel,
olyan szövetszatyrokkal, amelyekre ötletes és szimpatikus üzeneteket varrtak fel, korabeli
cikkekkel és számtalan finomsággal is.
És mivel kis történetünk egy történelmi kastély tövében zajlott le, egy verőfényes és
barátságos nap alkalmával, a résztvevők el is engedhették fantáziájukat, részt véve a
számukra megrendezett műhelymunkákon: szatyrokat festéssel díszítő foglalkozásokon
(amely keretében különböző festészeti technikákat ismerhettek meg) és egy kiállító pavilon
és különböző faszerkezetek összerakásában is segíthettek, mialatt mások
kerékpártúrázhattak egyet a Kastély és Válaszút között.
Természetesen nem csak játékról szólt ez a nap, hanem a tanulásról is. Hiszen sor
került a „A szociális vállalkozásoktól a szociális fogyasztókig” elnevezésű konferenciára és
egyéb szakmai műhelymunkákra, amelyeken úgy a jelen lévő szociális vállalkozások
képviselői, mint a nagyközönség is részt vehetett. Mindezek által nagyszerűen
körvonalazódott a szociális gazdaságok esettanulmánya.
A szervezők és a kiállítók szemszögéből nézve az esemény valódi siker volt, az
idelátogató vendégek pedig egy barátságos hétvége emlékét könyvelhették el, bőségesen
tele kikapcsolódási és ismeretszerző eseményekkel.
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ESEMÉNYEK

UDVARHELYSZÉKI GYÜMÖLCSFESZTIVÁL
„FALU A VÁROSBAN”

Támogatók: Székelyudvarhely Önkormányzata, Hargita Megye Önkormányzata és a Bethlen Gábor Alap
Partner: Székelygyümölcs Egyesület
2015. szeptember 18-20 között hetedik alkalommal szerveztük meg az Udvarhelyszéki
Gyümölcsfesztivált. Ez alkalommal a fesztivál történetében először sikerült 19 udvarhelyszéki
közösséget bevonni, tehát 19 falu képviseltette egy-egy pompásan berendezett standdal magát,
ezeken a kiállító asztalokon hagyományos udvarhelyszéki gyümölccsel megtöltött és hagyományos
receptek alapján elkészített gyümölcsalapú termékek sokaságát csodálhatták és ízlelhették meg a
látogatók. És a rekord nagyságú érdeklődés a Gyümölcsfesztivál iránt megerősítette a Civitas
Alapítványt, hogy jó úton jár azon kezdeményezései és következetes tevékenységei során,
amelyeket kifejt a vidék természeti és kulturális értékeinek megőrzése és továbbadása területén.
Ahogy a vendégeink már eddig is megszokhatták, ez alkalommal sem kellett nélkülözniük
a színes és gazdag kulturális műsorokat, a számos és szórakoztató versenyeket és vetélkedőket,
amelyek keretében egyebek mellett díjazásra kerültek a legszebb kiállító asztalok, a legfinomabb
gyümölcslevesek, valamint a közönség által megmérettetésre felajánlott palacsinták is.
A résztvevő falvak nagy együttmunkálkodásban és egyetértésben megfőzték a
Gyümölcsfesztivál Nagy Közös Lekvárját, amelyet bárki megízlelhetett, és még maradt is belőle... A
Gyümölcsfesztivál színességet és tartalmasságát emelte ugyanakkor a keretében második
alkalommal megszervezett Udvarhelyszéki Szüretibál is.
A 2015-ös Gyümölcsfesztivál alkalmával még egy meglepetéssel szolgáltunk a vendégeink
számára, hiszen az első napján megszerveztük a Szociális vállalkozásokat bemutató szakmai napot
és vásárt, amely a Hagyományokon Alapuló Vidéki Szociális Vállalkozások Hálózata (RESoRT)
projekt keretében került megrendezésre.
A Gyümölcsfesztiválról a számok tükrében:
• Háromnapos forgatagos rendezvénysorozat;
• 19 résztvevő közösség kiállítói, akik körülbelül 300 féle ínyencséget kínáltak fel;
• 25 műsorszám a kulturális program keretében, körülbelül 240 fellépővel;
• körülbelül 5.000 fesztivállátogató;

”

Számomra a Gyümölcsfesztiválon való részvétel évről évre egy csodálatos és élményekben
gazdag esemény. Számomra azt a helyet jelenti, ahol a vidék szorgos asszonykezei által készített
nyári, őszi befőzések remekművei egymással találkoznak. Felemelő a hangulat a Csere-bere
pénzmentes övezetben is, ahol sok-sok barátság szövődik, termékek, receptek cserélnek gazdát,
hasznos és változatos befőzési tippeket osztanak meg egymással a jelenlevők, szép, tiszta kulturált
környezetben. A Gyümölcsfesztivál az az esemény, amelyet minden ősszel lelkesen várok. Hálás
vagyok a Jó Istennek, hogy több éve már a Civitas Alapítvány önkéntese lehetek, megtapasztalva
a szeretet eme formáját is.

”
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ESEMÉNYEK

SOLIDART

CHANGEMAKERS
FESTIVAL

Egy szép kora őszi vasárnap, pontosabban 2015. október 4-én került első
alkalommal megrendezésre a Solidart Changemakers Festival, a kolozsvári Casino Városi
Művelődési Központban.
A rendezvényre az Integrált segítség a szociális gazdasági struktúrák fejlesztésében
- SISES elnevezésű projekt keretében került sor, amelynek támogatója az Európai Szociális
Alap, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (POSDRU) 2007-2013 által.
Már az első kiadást a szokásostól eltérőnek terveztük, figyelmet fordítva a közösség igényeire
és azokra a módszerekre, amelyek által a tagjai ihletést kapnak egyes döntések tudatos és
felelősségteljes meghozatalára.
A Changemakers Festival-on a Közép-romániai, az Északnyugat-romániai és
Nyugat-romániai fejlesztési régiók szociális gazdasági struktúrái képviseltették magukat, és
a rendezvényt azoknak dedikáltuk, akik „mozgásba lendítik a dolgokat”.
Keretében kulturális eseményeket szerveztünk a nagyközönség valamint a szociális
vállalkozások képviselői számára, ugyanakkor egy eladással összekötött vásárt is, ahol a
látogatók megvásárolhatták az újonnan létrehozott szociális vállalkozások keretében
legyártott javakat, ugyanakkor közvetlenül az előállítóktól ismerhették meg a minden egyes
termék mögött álló egyedi történetet.
A több mint 3000 résztvevőnek volt miből válogatnia, amikor a rendezvény műsorát
tanulmányozták: műhelymunkák a szociális gazdaság, a hagyományos mesterségek és a
vidékfejlesztés témaköreiben, idegenvezetéssel megszervezett körutak, a „Reborn. Remake.
Reintegrate” című kiállítás megnyitója, valamint a „Who Cares?” film levetítése.
A szociális vállalkozások menedzsereinek megszervezett konferenciára az ország
minden részéből érkeztek résztvevők, valamint az alkalmából sorra kerülő networking-ülés
alkalmat adott a résztvevőknek arra, hogy megoszthassák élményeiket és lehelyezhessék
újabb együttműködések alapköveit is.
Igazi élményt jelentett lehetőséget teremteni olyan emberek összetalálkozására, akik
aktívan kapcsolódnak be a közösségeik fejlesztésébe, úgy a szociális gazdasági struktúrák
képviselői részéről, mint a fesztivállátogatók részéről is, és ezek még egyszer bebiztosítottak
arról, hogy a jóságnak inspiráló hatása van. Már alig várjuk a következő kiadáskor
megtörténő vidám újratalálkozást!
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VOLUNTEERING

ÖNKÉNTESSÉG
Az Alapítvány elkötelezetten segíti, úgy az alkalmazottak, mint az együttműködők
személyes és szakmai fejlődését, ezért különös figyelmet szentelünk a Civitas önkénteseire
is. Nagyra értékeljük önzetlen segítségnyújtásukat és szívesen kötünk rövidebb-hosszabb
távra is együttműködést velük. 2015-ös év végén a székelyudvarhelyi civil szervezetek
összefogásának eredményeképpen első alkalommal került megrendezésre az Önkéntesek
Gálája, ahol ünnepélyes keretek között sikerült továbbítani elismerésünket lelkes
önkénteseink felé.
Köszönetünket fejezzük annak a 45 önkéntesünknek, akik elkötelezetten segítik
mindennapi munkánkat, valamint az Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál és más
rendezvényeink gördülékeny lebonyolítását.

”
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Mindenkit bíztatok az önkéntességre, mivel ez által még több szeretetet tudsz
adni magadból, és ez egy olyan plusz érzést és feltöltődést jelent, amelyet nem
ad meg semmiféle más tevékenység sem.

”

DOBAI MARGIT

önkéntes

A 2015-ÖS ÉVRE

CIVITAS ALAPÍTVÁNY A POLGÁRI TÁRSADALOMÉRT

JÖVEDELMEK
8.805.233 RON

86%

PÉNZÜGYI JELENTÉS

PÉNZÜGYI JELENTÉS

Vissza nem térítendő támogatások nyilvános forrásokból
Vissza nem térítendő támogatások magánforrásokból
Osztalék
Gazdasági tevákenységből származó jövedelmek
Egyéb jövedelmek
Adományok, szponzorálás
magánszemélyektől és cégektől

8%

2%

665.659 RON
7.558.754 RON

2%

1%

145.815 RON

200.000 RON

7.692.710 RON

854.744 RON

113.163 RON

121.842 RON

90%
10%

1%

KÖLTSÉGEK
8.547.454 RON

A folyamatban lévő projektek költségei
Adminisztratív költségek

NETTÓ EREDMÉNY

257.779 RON
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PÉNZÜGYI JELENTÉS

CIVITAS ALAPÍTVÁNY A POLGÁRI TÁRSADALOMÉRT
KOLOZSVÁRI FIÓK

JÖVEDELMEK
4.248.782 RON
75%

Vissza nem térítendő támogatások nyilvános forrásokból
Vissza nem térítendő támogatások magánforrásokból
Osztalék
Egyéb jövedelmek
Adományok, szponzorálás
magánszemélyektől és cégektől
Gazdasági tevákenységből származó jövedelmek

16%
5%

665.659 RON
3.179.148 RON

2%

1%

1%
52.788 RON

86.917 RON

200.000 RON

KÖLTSÉGEK
3.991.792 RON

64.270 RON

10%
399.178 RON
A folyamatban lévő projektek költségei

90%
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3.592.614 RON

Adminisztratív költségek

NETTÓ EREDMÉNY

256.990 RON

SZÉKELYUDVARHELY

JÖVEDELMEK
4.556.451 RON

96%

PÉNZÜGYI JELENTÉS

CIVITAS ALAPÍTVÁNY A POLGÁRI TÁRSADALOMÉRT

Vissza nem térítendő támogatások nyilvános forrásokból
Gazdasági tevákenységből származó jövedelmek
Adományok, szponzorálás
magánszemélyektől és cégektől
Egyéb jövedelmek
Vissza nem térítendő támogatások magánforrásokból
Osztalék

2%

1%

93.027 RON
4.379.606 RON

1%

0%

0%

34.925 RON

0 RON

0 RON

48.893 RON

KÖLTSÉGEK
4.555.662 RON

10%
455.566 RON

A folyamatban lévő projektek költségei
Adminisztratív költségek

90%
4.100.096 RON

NETTÓ EREDMÉNY

789 RON
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KIADVÁNYOK

Élet a
hagyományból-katalógus a
RESoRT projekt keretében
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Légy Te is Magvető!

A formális részletektől a
demokratikus jelentésig: helyi
választottak tevékenységi
beszámolóinak kielemzése

Kiskertészek
zöldségtermesztő
kézikönyve

Időbank

Közösségi beavatkozás modellje a
mezőgazdasági társulási
szerveződések létrehozása érdekében

Consultanţă-Rurală.ro
Közpolitikai dokumentum a
vidéki környezetben végzett
kamarai tanácsadás területén

Mi legyek? Útmutató a
pályaválasztás
labirintusában

Jó példák kézikönyve az
európai vidéki kamarai
tanácsadás területén

Útmutató a hagyományos
zöldségfajták
megmentéséhez
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KÖVETKEZTETÉSEK

KÖVETKEZTETÉSEK
A projektjei és elképzelései kivitelezése során a Civitas Alapítvány szakértelme és
képességei két fontos területen is bizonyítást nyertek: a külső forrásból támogatott
projektjeit mindig megfelelően számolta el a finanszírozók felé, bármennyire bonyolult
adminisztrációs rendszernek is kellett megfelelnie ezek során, valamint következetesen
közösségépítő tényezőként tudott működni, és ennek eredményei számos helyen és
esetben tetten érhetőek.
Elmondjuk ugyanakkor, hogy a projektek végrehajtása során a bekapcsolódó
partnerekkel figyelmesen igyekeztünk együttműködni, igazi Civitas-osként.
Megemlíthetjük, hogy tevékenységeink során arra törekedtünk, hogy kedvesek és
hasznosak lehessünk mások számára. A közlékenység és a segítségnyújtás akarása
jellemezhette összes tevékenységünket.
Folyamatosan tanuljuk és sajátítjuk el a szakértelmet és a fordítunk figyelmet a
következetesség fontosságára, és eszerint járunk el a munkáink során: amikor álmokat és
elképzeléseket hozunk át projektszintre, amikor annak költségvetését elképzeljük és aztán
megalapozzuk, amikor a projektekhez rendeljük a szükséges emberanyagot, aztán a
projekteket a mutatók eléréséig igyekszünk végigvinni.
Azt szeretnénk, hogy a cselekvéseinknek pozitívan hassanak a
kedvezményezettekre, ami természetesen nem mindig sikerül, vagy nem olyan egyszerűen.
Azt hisszük viszont, hogy a közösségekbe történő szellemi és anyagi befektetések, a
mentalitásváltásra való törekvéseink közép- és hosszútávon pozitív hatásokat
eredményeznek.
A legnagyobb nehézségeinket a nagyszámú projektek egyidőben történő
megfelelő kivitelezése jelentette, és meg kellett felelni mindeközben az erőforrások
felhasználása során elénk állított bürokrácia elvárásaink. Talán ez jelentette a legnagyobb
kihívást szervezetünk életében.
Ennek a helyzetnek és egyéb, beismert belső problémáink kezeléséért szakmai
segítséget is kértünk, hogy a szervezetet megfelelően igazítani tudjuk a külső és belső
elvárásokhoz. Azonnali intézkedésként a személyzet felelősségérzetét kívántuk növelni,
ugyanakkor a szervezet átalakítását is elkezdtük, hogy a jövőben is áthidaljuk a nehezebb
helyzeteket. Sokat okultunk a csapatszellem fontossága, a stratégiai tervezés
szükségessége, valamint a kedvezményezettekkel való megfelelő viszonyulás kapcsán.
Ha csupán számadatokkal fejezzük ki tevékenységeink eredményeit, akkor
elmondhatjuk: 18 új entitás (egyesületek, szövetkezetek, cégek) létrehozásában segítettünk
közvetlen módon, valamint 35-nek közvetett módon. A projektjeink által körülbelül 50 új
munkahely teremtődött direkt módon, de ugyanakkor járulékosan még legalább 130. Ezek
olyan eredmények, amelyekre méltán büszkék lehetünk.
Azt gondoljuk, hogy a 2015 legfontosabb tanulsága az, hogy ha egy motivált és
teljesítőképes csapattal rendelkezünk, ha komoly és megbízható partnerekkel működünk
együtt, akkor a kitűzött célokat lehetetlen el nem érni. Mindezek együttlétezése nélkül akár
a legkisebb eredmények felmutatása is hatalmas nehézségeket okozhat.
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CIVITAS CONSULTING

2015 a Civitas Consulting számára
számos elkezdett projektje sikeres befejezését
jelentett,
ezekhez
a
2007-2013-as
programidőszakban kezdett neki.
Azoknak a beruházásoknak a sikeres megvalósítása,
amelyek levezetésével megbízták, beigazolták a cégünk által
nyújtott tanácsadói szolgáltatások magasszintű minőségét.
Anélkül, hogy nagy hangsúlyt fektettünk volna újabb pályázatok
benyújtására, hiszen megfelelően akartuk teljesíteni a létező
szerződéseinkben vállalt kötelezettségeket, mégis két sikeres
pályázatot tehettünk le már a 2014-2020-as támogatási
programidőszak kiírásai keretében is.
A Civitas Consulting csapatának összetétele immár második éve
alig változott, ez nagyon jól segítette a homogén és összerázott
csapat eredményes munkáját. Az összegyűjtött tapasztalat
alapján kijelenthetjük, hogy a szakmaiság újabb szintjét érhettük
el.
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Kedvezményezettek
Projektek kivitelezése
Kivitelezés alatt álló projektek

Támogatási vonal
Mennyiség

Érték (euró)
0

pndr 125b
Erdőgazdálkodási
szállítási infrastruktúra

1

pndr 125c
Áradás következményeit
megelőző infrastruktúra

4

pndr 313
Idegenforgalom
népszerűsítése

1

pndr 322d
Áradások által megkárosított
úthálózat feljavítása

3

pndr 413.313
Idegenforgalom népszerűsítése

1

pndr 413.322
Falvak korszerűsítése

12

1.000K

1.500K

2.000K

3.000K

3.500K

4.000K

4.500K

5.000K

5.500K

5.000.000

720.000

2.000.000

1.000.000

64.500

420.000

28

10.404.500
Befejezett projektek

Támogatási vonal
Mennyiség

Érték (euró)
0

pndr 125c
Áradás következményeit
megelőző infrastruktúra

1

pndr 313
Idegenforgalom
népszerűsítése

4

pndr 322
Falvak korszerűsítése

1

pndr 322d
Áradások által megkárosított
úthálózat feljavítása

3

pndr 413.322
Falvak korszerűsítése

8

ÖSSZESEN

2.500K

1.200.000

6

pndr 322
Falvak korszerűsítése

ÖSSZESEN

500K

17

500K

1.000K

1.500K

2.000K

2.500K

3.000K

3.500K

4.000K

4.500K

5.000K

5.500K

1.500.000

360.000

2.000.000

1.000.000

280.000

5.140.000
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Pályázatok
Közszféra
Nyertes pályázatok

Támogatási vonal
Mennyiség

Érték (euró)
0

pndr 7.2
Úthálózati infrastruktúra

1

pndr 7.2
Nevelési infrastruktúra

1

ÖSSZESEN

125K

250K

375K

500K

625K

750K

875K

1.000K

1.125K

1.250K

920.000

1.200.000

500.000

2

1.420.000

Magánszféra
Projektek kivitelezése
Kivitelezés alatt álló projektek

Támogatási vonal
Mennyiség
0

pndr 112
Fiatal gazdák farmjának
megsegítése

2

pndr 121
Mezőgazdasági létesítmények
korszerűsítése

2

pndr 413.143

Gazdáknak nyújtott tájékoztatás
és tanácsadás-kedvezményezett a
Civitas Consulting

125K

250K

375K

500K

625K

1.000K

1.125K

1.250K

1.375K

1.500K

140.000

3

203.000

9

1.888.000
Befejezett projektek

Mennyiség

Érték (euró)
0

pndr 112
Fiatal gazdák farmjának
megsegítése

1

pndr 121
Mezőgazdasági létesítmények
korszerűsítése

1

pndr 413.143

Gazdáknak nyújtott tájékoztatás és
tanácsadás-kedvezményezett a
Civitas Consulting

2

pndr 413.312
Nem-mezőgazdasági
tevékenységek

62.

875K

1.505.000

Támogatási vonal

ÖSSZESEN

750K

40.000

2

pndr 413.312
Nem-mezőgazdasági
tevékenységek

ÖSSZESEN

Érték (euró)

3

7

125K

250K

375K

500K

625K

750K

875K

20.000

5.000

140.000

203.000

368.000

1.000K

1.125K

1.250K

1.375K

1.500K

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI PARTNERSZERVEZETEINK,
VALAMINT A VELÜNK EGYÜTTMŰKÖDŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE!
PARTNEREINK
● A Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány (FDSC) ● Addwise
European Expertise kft ● Agro Food IND Napoca Klaszter Egyesület
● AGROM RO Egyesület ● Angustia Egyesület Helyi Akciócsoport
● Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület, Tatabánya ● Békéscsabai
Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ ● CEED Románia
CRONO Egyesület ● Délkelet-olaszországi Szociális Szövetkezetek
Egyesülete (ELPENDÚ) ● Délnyugat-Szatmár Helyi Akciócsoport ●
Erdélyi Szamos Helyi Akciócsoport ● Európai Politikák Román
Központja ● Farkaslaka Község Tanácsa, Hargita megye ● Fehér
Megye Tanácsa ● Fejlesztési Tanácsadó Csoport (DCG) kft ●
Fenntartható Társadalomért Központ Egyesület ● Food Transilvania
Market kft ● Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóság ● Homoród – Rika – Küküllő Helyi Akciócsoport ●
Hortobágy Mikrorégió Helyi Akciócsoport ● Junior Achievement
Romania (JAR) ● Kallós Alapítvány ● Király Panzió, Torockó, Fehér
megye ● Kis Szamos Rét Mezőgazdasági Szövetkezet ● Kolozs
Megye Tanácsa ● Kolozsvár Polgármesteri Hivatala ● Kolozsvári
Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Kommunikációs- és
Közigazgatás-tudományi Kar ● Kolozsvári Közösségi Alapítvány ●
Kolozsvári Központ a Közpolitikákért Egyesület (CENPO) ● Közvetítő
és Közösségbiztonsági Központ ● Kraszna és Berettyó Völgye Helyi
Akciócsoport ● Mezei Méz Mezőgazdasági Szövetkezet ●
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság, Kolozsvár ●
Mezőség Helyi Akciócsoport ● Mezőség Közösségfejlesztési
Egyesület, Kolozsvár ● MÜTF Egyesület ● Naszód Helyi
Akciócsoport ● NESsT Egyesület, Temesvár ● Nyárádmenti
LEADER Egyesület ● Olténiai Civil Szervezetek Forrásközpontja
(CRONO) ● PACT Alapítvány ● Román Tanácsadó és Segítő
Központ ● Román-Amerikai Alapítvány ● Romániai Gazdálkodók
Egyesületének Konföderációja ● Rudeziș Egyesület ● Sapientia
Alapítvány Marosvásárhelyi Leányvállalata ● Secaș-vidéke Helyi
Akciócsoport ● Szatmár-környéki Helyi Akciócsoport ● Szociális
Gazdasági Kezdeményezések Központja ● Udvarhelyszéki Magyar
Gazdák Egyesülete ● Vidékfejlesztési Forrásközpont (CAR),
Temesvár ● Vidéksegítő Központ Alapítvány ● World Vision
Romania (WVR)
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TÁMOGATÓK:

Vidéi Beruházásokat
Támogató Ügynökség

EEA Grants

Román-Amerikai
Alapítvány

Bethlen Gábor
Alap

Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

Románia
Kormánya

Nemzetstratégiai
Kutatóintézet

64.

Hargita Megye
Önkormányzata

Székelyudvarhely
Önkormányzata

Civil Támogatási
Alap

LIA e.V. –
Jugenddorf Lokod

Európai Szociális
Alap

Magyarországi
Földművelésügyi
Minisztérium

Svájci Államszövetség, a
kibővült Európai Unió
számára létrehozott Svájci
Hozzájárulásból

Európai Unió, a
Strukturális Alapok
által

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

A KOLOZSVÁRI
IRODA MUNKATÁRSAI:

A SZÉKELYUDVARHELYI
IRODA MUNKATÁRSAI:
ORBÁN Árpád - regionális igazgató
BÁKAI Magdolna - programigazgató
BÁLINT Mária Magdolna - projektvezető
BARA Ágnes - projektmenedzser
BARTHA-PÁL Csaba - projektmenedzser
BIRÓ Ágnes - pénzügyi asszisztens
BLÉNESSY Éva - projektmenedzser
DÉNES Lajos-Géza - pénzügyi menedzser
KIS Zoltán - programigazgató
KULCSÁR Orsolya - projektmenedzser
LŐRINCZ Tímea - projektasszisztens
MIHÁLY István - programigazgató
PAKOT Mónika - programigazgató
SZABÓ Attila - projektmenedzser
SZABÓ Tímea - projektasszisztens
VÁGÁSI Katalin - pénzügyi asszisztens
VARGA Zsuzsánna - projektasszisztens

BALOGH Márton - regionális igazgató
KISS Emese – pénzügyi menedzser
BADEA Cristina - könyvelési szakértő
ȘARGOV Anna – projektasszisztens
KIRÁLY Annamária - projektmenedzser
CIOBANU Carmen - projektvezető
FILIP Valentin Ciprian – projektmenedzser
SUCIU Andreea – projektvezető
OLTEANU Andreea – pénzügyi asszistens
JACOTĂ Claudiu – projektasszisztens
INCZE Zsuzsanna – programigazgató
SILAGHI Benjamin – projektasszisztens
HOMPOTH HANNA – tájékoztató és tanácsadó szakértő
DEMIAN Gabriela – projektasszisztens
MOVILĂ Dragoș – kommunikációs és PR szakértő
LANG Eva – pénzügyi felelős

A CIVITAS CONSULTING
IRODA MUNKATÁRSAI:
Ferenţ Paul – projektmenedzser
Surulescu Silvana – projektmenedzser
Dunca Ileana – projektmenedzser
Pop Maria – projektmenedzser
Moldovan Nicu – projektasszisztens
Cioncan Oana – gyakorlatos

