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Noi suntem Fundația
Civitas pentru
Societatea Civilă
În ultimii 25 de ani am
realizat:

Derulăm programe și
proiecte în domeniul
dezvoltării locale și
regionale. Construim
modele de intervenție
inovative, sustenabile
și cu impact în
societate. Structura
organizaţiei cuprinde
două birouri regionale,
localizate în regiunile
Nord-Vest și Centru
ale României, în
municipiile ClujNapoca, respectiv în
Odorheiu Secuiesc.
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Suntem unul dintre liderii de piață
în sfera ONG. Un lider suficient de
mic pentru a fi acceptat la nivel
local și suficient de mare pentru
a putea juca rolul unui partener
strategic, pentru marii finanțatori

Misiune
Creșterea capacității de dezvoltare
a comunităților, prin generarea
de modele de succes care aduc
bunăstare.

200+

Proiecte implementate
cu succes

Viziune
Viziunea noastră este că oamenii
din comunitățile locale pot să își
schimbe în bine viața de zi cu zi
atunci când se implică în programe
inovative, sustenabile și cu impact
în societate. Credem în forța
comunității și implicarea civică și că
cetățenii și autoritățile trebuie aduși
împreună pentru a transforma
inițiativele în proiecte, planurile
în realitate și oportunitățile de
dezvoltare în prosperitate.

110+

Inițiative
realizate în parteneriat

35+

Strategii de dezvoltare
elaborate

Domenii
de activitate
Programele şi proiectele
noastre sunt în domeniul
dezvoltării regionale şi locale,
sub patru sub-domenii:
> Dezvoltarea comunitară
și buna guvernare
> Antreprenoriatul
și economia socială
> Consolidarea
societății civile
> Dezvoltarea
economică rurală
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Fundația Civitas
la 25 de ani
Mesajul președintelui
boardului
(KOLUMBÁN Gábor)

Douăzeci și cinci de ani trecuți
înseamnă mult pentru o viață
de om. Este vârsta maturizării,
momentul în care noul adult își
înțelege rolul în societate, își asumă
răspunderea pentru ceea ce face,
devine independent, responsabil
asupra propriei persoane și a celor
dragi. Găsirea unui partener de viață,
întemeierea unei familii și ocuparea
unui loc de muncă se așează mai sus
în ierarhia priorităților unui tânăr
ajuns la această vârstă.
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Vârsta de douăzeci și cinci de ani
devine cu atât mai importantă pentru
o organizație. Este un interval de
timp semnificativ în lumea efemeră a
organizațiilor societății civile. Putem
fi, pe bună dreptate, mândri cu
toții (conducerea, managementul,
angajații și partenerii fundației) că în
aceste vremuri marcate de schimbări

dramatice, am reușit să parcurgem cu
succes cel de-al 25-lea an de activitate
continuă a fundației noastre. Paginile
raportului anual pentru anul 2017,
pe care urmează să le parcurgeți, fac
referire la acest moment special.

Ca organizație „adultă”,
continuăm să avem
încredere în inițiativa
cetățenească și în
puterea cooperării.
Relațiile noastre de
parteneriat sunt solide
și suntem preocupați, de
asemenea, de autonomia
și sustenabilitatea
organizației.

Programele descrise în acest raport
reflectă faptul că fundația noastră are
o viziune matură și elaborată asupra
societății civile.
Inițiativele noastre reflectă
angajamentul, fondul instituțional
organizat și experiența profesională
dobîndită. Ambele birouri au propriile
sedii, parteneri de finanțare de
încredere și personal stabil. Suntem
inițiatori și lideri profesionali în
programele de dezvoltare bazate pe
participarea comunitară din România.
Suntem încântați încă de îndrăzneala
inițiativei și responsabilității inovării
sociale. Menținem și susținem
întreprinderile și cooperativele sociale
pe care le-am lansat.

Clădim în mod conștient bazându-ne
pe rezultatele primilor noștri douăzeci
și cinci de ani.
Momentul de sărbătoare a dus și la
auto-examinare și planificare pentru
viitor. În același timp, menținerea
fundației și a sistemului său de valori
devine din ce în ce mai provocator
pentru noi. De aceea, conducerea
fundației a formulat Civitas 25+, un
document de strategie care conține
orientările pentru viitor.
Dezvoltarea organizațională, cultura
antreprenorială, crearea de rețele și
creșterea independenței financiare
sunt cele mai importante direcții
strategice care ne vor ghida în
următorii ani. Notorietaea fundației
noastre, expertiza și experiența
echipei oferă o bază solidă pentru
atingerea acestor obiective.
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În 2017 am împlinit 25 de ani.
În imagine sîntem o parte dintre cei care, de-a
lungul timpului, am însemnat „Civitas”
(Fotografie realizată în Martie 2018, cu ocazia Galei „Civitas 25+” / Autor: Mihai Biriș)

9

Proiectele derulate
în anul 2017,
pe domenii de
activitate:
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Dezvoltare
comunitară și
bună guvernare

Aducem împreună autoritățile publice și cetățenii
pentru a concepe și pune în practică împreună
inițiative care generează prosperitate.
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Proiect:

Măsuri integrate pentru
comunități marginalizate din
Câmpia Transilvaniei

Data începerii:
04.09.2017

Data finalizării:
03.09.2020

Buget:

10.201.483,22 lei

Finanțatorul:

Fondul Social European
prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020

Statutul Civitas în
proiect:
Solicitant

Biroul:

Cluj-Napoca

Parteneri: Asociația
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Centrul pentru o Societate
Durabilă, Comuna Geaca,
Fundația Creștină Diakonia,
Comuna Cornești, Școala
Gimnazială Geaca

Proiectul vizează dezvoltarea a
două comunități marginalizate din
Câmpia Transilvaniei: comunele
Geaca și Cornești. 455 de persoane
cu situație precară care locuiesc aici
vor avea parte de un mai bun acces la
educație și la piața muncii, de servicii
medicale și sociale. Miza o reprezintă
construirea unui model de intervenție
prin care membrii comunității să se
implice în dezvoltarea ei și care să
poată fi replicat în alte zone.
Demersul este construit pe trei
obiective strategice. Primul constă
în îmbunătățirea accesului la
educație și prevenirea abandonului

școlar. În fiecare comună vor fi
organizate programe de „Școală
după școală” timp de doi ani de zile.
Pentru prima oară, unii dintre ei vor
avea posibilitatea să compenseze
lipsurile de la unele discipline
școlare, să își facă temele într-un
spațiu corespunzător și să ia parte
la jocuri educative, sportive, ateliere
practice. Ei vor avea un loc în care să
deprindă abilități de igienă personală
(de exemplu spălatul pe dinți și pe
mâini) sau de educație civică (reguli
de circulație, bune maniere). Părinții
vor beneficia de sesiuni de educație
parentală.

În fiecare dintre cele două comune,
câte 10 preșcolari vor participa pe
perioada vacanței la un program de
grădiniță estivală pentru a încuraja
înscrierea în sistemul de învățământ
a copiilor din familii sărace. Micuții
vor avea asigurată o masă zilnică,
rechizite, produse de igienă
personală, jucării și transport.
Al doilea obiectiv strategic este
angajarea, creșterea șanselor de
angajare și menținerea pe piața
muncii pentru 228 de persoane din
cele două comune. Se vor organiza
programe de ucenicie, stagii practice
și cursuri de formare profesională
(electrician, brutar, mecanic, zidar,
patisier, coafor, îngrijitor bătrâni
etc.) Mai mult, proiectul își asumă
sprijinirea cu câte 25.000 de euro a 12
persoane care depun planuri pentru
înființarea unor afaceri locale.
Al treilea obiectiv este facilitarea
integrării sociale si creșterea calității
vieții. Membri ai comunității vor fi
implicați în activități de voluntariat.
În cel puțin 30 de gospodării se vor
monta fose septice, iar în 50 de
gospodării se vor curăța și igieniza
fântânile și locuințele. Prin proiect se
va schimba tâmplăria și geamurile
pentru zeci de locuințe aparținând
unor persoane marginalizate.
„Ne dorim in primul rând să
creștem capacitatea oamenilor
din comunitate de a fi capabili
să iși rezolve singuri problemele
prin comunicare și cooperare.
Provocările întâlnite sunt multe, dar la
final ne propunem să avem un model
de bună practică ușor reaplicabil în
alte comunități, și care să declanșeze
schimbare de jos în sus”, spune
Andreea Suciu, director de program.

13

Proiect:

Liceele agricole – HUB-uri
locale pentru dezvoltarea
fermelor mici si mijlocii

Data începerii:
octombrie 2015

Data finalizării:
octombrie 2017

Buget:

132.000 $

Finanțatorul:

Romanian-American
Foundation

Statutul Civitas în
proiect:
Solicitant

Biroul:

Cluj-Napoca
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Parteneri: World Vision
România (WVR), Junior
Achievement România (JAR),
Centrul pentru Educație
Economică și Dezvoltare din
România (CEED), Centrul
Român pentru Politici
Europene (CRPE)

Proiectul a urmărit o mai bună
conectare cu piața muncii a elevilor
din liceele agricole. Pentru a reuși
acest lucru am construit un model
pilot pentru vizite de studiu destinate
elevilor și am sprijinit opt licee în
replicarea modelului.
Proiectul propune o soluție la unele
probleme existente în sistemul de
învățământ agricol din România:
insuficiența activităților practice,
lipsa unor exemple clare, reale de
antreprenoriat agricol. Rezolvarea
acestor provocări ar dezvolta
abilitățile elevilor și i-ar motiva să
urmeze o carieră în domeniu. Am

făcut un tur al liceelor agricole
selectate în program (opt la număr,
din toate regiunile istorice ale
României), unde am discutat cu
directorii și profesorii școlilor despre
nevoile reale ale elevilor si ale
corpului didactic, despre interesele
elevilor și utilitatea organizării unor
vizite de studiu.
Scopul principal al organizării acestor
vizite, la care au participat câte 15
elevi și doi profesori însoțitori din
fiecare liceu, a fost studierea lanțului
scurt în agricultură și a modelelor
de afaceri agricole mici și mijlocii.
Am organizat opt astfel de deplasări,

fiecare cu câte o durată de 4 zile, pe
două domenii de interes - zootehnie
și horticultură. Ne-am dorit ca la final
elevii să fie motivați să aleagă un viitor
în agricultură, iar profesorii suficient
de pregătiți cu abilități necesare
replicării acestui model.
„A fost o mare provocare, dar în
același timp o bucurie enormă!
Am cunoscut peste 120 de elevi și
profesori, le-am ascultat nevoile, am
încercat să-i ajutăm cum am știut
noi mai bine. Am observat pasiunea
pentru un domeniu nepopular de
multe ori, dar și oboseala în rândul
profesorilor. Există, în continuare,
o mare nevoie de sprijin. Pentru
elevi, dar mai ales pentru profesori,
ca aceștia din urmă să poată ține
pasul cu noile provocări în domeniul
educației agricole”, spune Anna
Șargov, managerul proiectului.
La sfârșitul anului 2016, am lansat
un apel de finanțări dedicate exclusiv

acestor 8 licee agricole, cărora le-am
oferit un grant pentru replicarea
modelului de vizită de studiu. Aceste
vizite s-au desfășurat în zona de
activitate a fiecărui liceu. Ne-am
dorit ca acest model de vizită de
studiu să poată fi replicat, să putem
ajuta elevii și profesorii implicați
în program, astfel că în viitor ei să
fie capabili să organizeze astfel de
evenimente cu resurse proprii. Prin
proiect am realizat o metodologie
pentru desfășurarea vizitei de studiu
și un manual despre vizitele făcute
și programul (inclusiv un mini-ghid
pentru furnizarea de informații către
alți studenți).
Intervalul 2015 - 2017 a însemnat
o primă fază a demersului nostru,
proiectul urmând a fi continuat cu
faza doi în perioada 2018 – 2021,
etapă în care urmează să fie implicate
șase noi licee în program.
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Proiect:

Sprijin oferit GAL-urilor în
realizarea și implementarea
Strategiilor de Dezvoltare
Locală

Buget:

222.128,41 lei

Finanțatorul:

Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020

Statutul Civitas în
proiect:
Partener

Numele solicitantului:
Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020

Biroul:

Cluj-Napoca

Parteneri:

Primăria Municipiului AlbaIulia, SC Xerom Service SRL
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Pe parcursul anului 2017, organizația
noastră a depus în mod constant
efort în implementarea programului
LEADER. Am colaborat activ cu mai
multe Grupuri de Acțiune Locală
alături (GAL), sprijnindu-le în procesul
de implementare a strategiei de
dezvoltare locală, dezvoltarea de
proiecte, servicii de training sau
consultanță.
Totodată, am contribuit la replicarea
conceputlui și în mediul urban. Astfel,
filiala din Cluj-Napoca a Fundației
Civitas pentru Societatea Civilă s-a
implicat în elaborarea strategiilor
de dezvoltare locală ale municipiilor
Alba Iulia și Gherla. În cazul Albei Iulia
implicarea s-a manifestat printr-un
proiect implementat, iar în cazul
municipiului Gherla prin servicii de
consultanță.
Astfel, Fundația Civitas a implementat,
în calitate de partener proiectul Alba
Iulia - Comunitate locală responsabilă.
Organizația noastră a contribuit la
realizarea strategiei de dezvoltare,
înființarea GAL-ului și instruirea

personalului GAL. În cadrul acestui
demers Primăria Municipiului Alba
Iulia a avut calitatea de beneficiar,
iar Xerom Service SRL calitatea de
partener. Proiectul a fost finanțat
în cadrul Programului Operațional
Capital Uman, Axa prioritară 5
Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității.
Obiectivul proiectului a fost
mobilizarea și implicarea organizațiilor
locale și a comunităților dezavantajate
de la nivelul Municipiului Alba Iulia,
în vederea soluționării problemelor
cu care se confruntă acestea, printr-o
abordare multisectorială.
Pe parcursul perioadei de
implementare a fost înființată
asociația Grupul de Acțiune Locală
„Alba Iulia Incluzivă”. GAL-ul este
responsabil cu organizarea de
consultări publice și realizarea
unei strategii de dezvoltare locală.
Totodată, se va realiza o listă
indicativă de intervenții cu o valoare
cumulată de aproximativ 8 000 000
euro.

Județul Sălaj
4 GAL Valea Crasnei și Barcăului

Județul Satu Mare
1 GAL Sud-Vest Satu Mare

Județul Cluj

2 GAL Zona Sătmarului

5 GAL Someș-Nadăș

3 GAL Microregiunea Someș-Codru

6 GAL Câmpia Transilvaniei
7 GAL Someș Transilvan

Municipiul Gherla
8 GAL Plaiuri Someșene

1 2

3

5

7

8

6

Municipiul Alba Iulia
9 GAL Alba Iulia Incluzivă

4

9
10

Județul Harghita
10 GAL Homorod-Küküllő Egyesület
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Antreprenoriat
și economie
socială
18

Suntem promotori ai antreprenoriatului și
economiei sociale în România. Dezvoltăm structuri
de economie socială sustenabile, capabile să facă
față provocărilor pieței.

Proiect:
Data începerii: 01.09.2014

CAVA – Competențe
pentru micro-procesarea
produselor agricole

Data finalizării: 31.08.2017

competențelor antreprenoriale
a persoanelor interesate
de procesarea produselor
agroalimentare. Suplimentar,
participanții la acest proiect au
dobândit și competențe tehnicoprofesionale pentru procesarea
agroalimentelor în IMM-urile din
sectoarele agricole și HORECA
(hoteluri, restaurante, catering).

Buget: 40.509 euro
Finanțatorul:
Erasmus +

Statutul Civitas în proiect:
Partener

Numele solicitantului:

CEFAL Emiglia Romagna Societa
Cooperativa

Biroul: Cluj-Napoca
Parteneri:

CEFAL Emiglia Romagna Societa
Cooperativa, SCF - Scuola
Centrale Formazione, AZRRI Agency for Rural Development of
Istrian Region, Region of Istria,
Casa Artusi, CEC - Comite
Europeen de Coordination,
AFMR ETCHARRY - Association
pour Formation en Milieu Rural,
DOT - Dolnośląska Organizacja
Turystyczna, Cooperativa Agricolă
Lunca Someșului Mic

Acest proiect a avut un succes
neașteptat în România, interesul
publicului de a se specializa în
domeniul procesării produselor
agroalimentare fiind unul foarte
ridicat.
Rațiunea din spatele CAVA
este valorificarea produsele
tradiționale și cultura
gastronomică locală ca
metodă pentru dezvoltarea
antreprenorială. Totodată,
se urmărește creșterea ratei
de angajare a populației prin
promovarea, respectiv calificarea
în procesarea produselor.
Prin proiectul CAVA am urmărit
dezvoltarea creativității,
a spiritului de inițiativă și,
în general, dezvoltarea

Proiectul a răspuns nevoii de a
încuraja schimbul de cunoștințe,
inovație, resurse și practici între
actorii educaționali și piața
muncii. Totodată, am contribuit
la creșterea angajabilității
prin dezvoltarea capacității
și spiritului antreprenorial în
rândul tinerilor și adulților în
zonele rurale și peri-urbane.
Nu în ultimul rând, am elaborat
o serie de suporturi de curs
pe dezvoltarea competențelor
antreprenoriale si competențe
tehnico-profesionale pentru
procesarea agro-alimentara, am
orgaizat schimburi de experiență
între parteneri și un un curs pilot
pe „Procesarea legumelor și
fructelor”, care poate fi replicat.
Proiectul este implementat
într-un parteneriat alcătuit din
organizații publice și private din
Belgia, Croația, Franța, Italia,
Polonia și România
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Consolidarea
societății civile

Încurajăm transferul de bune practici și
parteneriatele în mediul societății civile.
Inițiativele noastre sprijină cetățenia activă și
implicarea tinerilor în viața comunității.
20

Proiect:

ONGFest
Civic Break - Cluj-Napoca

Data începerii:
01-07-2017

Data finalizării:
01-07-2017

Buget:

sponsorizare

Finanțatorul:
FDSC, Kaufland

Statutul Civitas în
proiect:
Partener

Numele solicitantului:
FDSC

Biroul:

Cluj-Napoca

45 de organizații din sectorul nonprofit au participat pe 1 iulie la ONG
Fest în Cluj-Napoca, în centrul orașului
pe strada Potaissa. Au fost organizate
peste 50 activități, dezbateri,
demonstrații, concerte sau ateliere
care au promovat implicarea civică,
voluntariatul și responsabilitatea
socială. S-au legat noi prietenii, noi
idei de proiecte și colaborări, iar cele
peste 1600 de persoane care au vizitat
evenimentul au avut ocazia să afle
mai multe despre lucrurile pe care
organizațiile neguvernamentale le fac
și să înțeleagă mai mult acest sector.
S-a marcat astfel a 8-a ediție a celui
mai mare eveniment în aer liber
dedicat societății civile din România,
ONGFest – Festivalul Național al
Organizațiilor Neguvernamentale.
Clujul a fost a treia oprire a Civic
Break-ului, după București și la Iași.
ONGFest 2017 a fost organizat de
către Fundația pentru Dezvoltarea
Societății Civile (FDSC), alături de

partenerul său local, Fundația
Civitas pentru Societatea Civilă, cu
susținerea Programului de Cooperare
Elvețiano-Român. Sponsorul principal
al evenimentului a fost Kaufland
România.
„Sunt foarte multe ONG-uri puternice
în Cluj. Sunt foarte multe organizații
mici care fac lucruri extraordinare.
Mai mult decât atât, în ultmii ani,
societatea civilă s-a dezvoltat puternic.
E nevoie de evenimente care să îi
aducă pe toți acești oameni și energia
lor la un loc. Totodată, e nevoie de
evenimente care să aducă ONG-urile
în fața publicului”, a declarat Adrian
Popa, coordonatorul inițiativei.
ONGFest în cifre:
•
45 de expozanți
•
peste 30 activități interactive
•
5 dezbateri
•
o proiecție de film
•
2 reprezentații teatrale
•
2 concerte
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Proiect:
Data începerii:

Compass
COMPetences for Agencies for
Sustainable Site conversion

09.01.2015

Data finalizării:
08.01.2017

Buget:

25.724 euro

Finanțatorul:

Comisia Europeană prin
Programul Erasmus +

Statutul Civitas în
proiect:
Partener

Numele solicitantului:
DOOR - Croația

Biroul:

Cluj-Napoca

Parteneri:
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DOOR – Society For
Sustainable Development
Design (Croația), ASUD
(Italia), Ce.S.F.Or. (Italia),
EUROPANORAT (Germania),
Bulgarian Development
Agency (Bulgaria)

Proiectul a adus împreună parteneri
din patru țări (Italia, Germania,
Croația, Bulgaria și România) cu
expertize diferite asupra unor
subiecte de dezvoltare comunitară.
S-a urmărit instruirea a 50 de
personae în domeniul conversiei
durabile a spațiilor publice vacante.
Ne-am propus să construim și să
realizăm o cale de formare care să
ducă la crearea și recunoașterea unui
nou profil/curriculum profesional: un
consultant de conversie durabila. Un
element important al proiectului a
fost colaborarea cu autoritățile locale,
cu cadre didactice și profesioniști în
domeniu pentru unirea eforturilor și
găsirea unor soluții durabile pentru
spațiile vacante din orașele europene
participante.
Cei cinci parteneri implicați
au elaborat un curs online
multidisciplinar și un nou curriculum
pentru formarea de „experți în
conversie durabilă”. S-au realizat

patru filme documentare despre
exemple de bune practici din fiecare
țară parteneră, pe tematici precum
sustenabilitatea socială, arhitectura
durabilă și economiile de energie,
planificarea urbană și planificarea
participativă sau tehnici de conversie
a teritoriului.
Studiile de caz pe care am lucrat la
Cluj au fost Fabrica de Pensule, La
Terenuri - Spațiu comun în Mănăștur
și Gara Mică - spații vacante la
momentul respectiv, pentru care încă
se caută o soluții de dezvoltare în
folosul comunității.
„Am cunoscut oameni pasionați,
profesori universitari implicați,
activiști care luptă neobosiți pentru
găsirea unor soluții pentru spații cu
un mare potențial urban. Am depus
eforturi mari, însă fără o coagulare
a grupurilor implicate este extrem
de greu să găsim și să implementăm
soluții reale. Un exemplu în acest
sens este și studiul nostru de caz
pe Gara Mică, un spațiu public,
care a experimentat rol de galerie
de artă, loc de întalnire pentru
artiștii independenți, dar care,
până la sfârșitul proiectului a fost
transformat într-un supermaket.
Mai este nevoie de eforturi mari și
mai ales este nevoie de o implicare
reală a autorităților locale, pentru
transformarea sustenabilă a acestor
spații”, e de părere Anna Șargov,
coordonatorul proiectului în Cluj.

Proiect:
Data începerii:

2002
(serviciu permanent)

Finanțatorul:

Fundația Civitas pentru
Societatea Civilă,
Consiliul Local Odorheiu
Secuiesc

Statutul Civitas în
proiect:
Solicitant

Biroul:

Odorheiul Secuiesc

Parteneri:

Primăria Municipiului
Odorheiu Secuiesc

Biroul de Consiliere
pentru Cetăţeni
din Odorheiu Secuiesc (BCC)
Biroul de Consiliere pentru Cetățeni
(BCC) a sărbătorit în acest an 15 ani
de la înființare. În tot acest timp biroul
a sprijinit cetăţenii în identificarea
soluţiilor la problemele cu care se
confruntă. Existența unui serviciu de
calitate, unde problemele sunt tratate
cu empatie și profesionalism s-a
dovedit foarte util chiar de la început,
de aceea am fost conștienți că trebuie
să continuăm această activitate.
BCC Odorheiu Secuiesc oferă gratuit
servicii de informare, consiliere
și informații despre drepturile şi
obligaţiile fiecăruia. Informarea
şi consilierea este oferită în mod
confidenţial, gratuit, imparţial şi
independent. Din experiența biroului
s-a dovedit că de foarte multe ori
cetățeanul ia decizia în rezolvarea
unei probleme fără să-și cunoască
drepturile, obligațiile și numai după
agravarea problemei încearcă să afle
care ar fi fost soluțiile, posibilitățile de
rezolvare pentru problema lui.
BCC Odorheiu Secuiesc are un
rol important nu numai datorită
serviciilor de informare şi consiliere
acordate cetăţenilor, dar şi datorită
muncii depuse în alte proiecte sociale
implementate din regiune, colaborând
cu diverse organizaţii, instituţii şi
valorificând experienţa dobândită în
timp.
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Dezvoltare
economică
rurală
24

Ajutăm comunitățile rurale oferind sprijin
inițiativelor locale. Scopul nostru este ca membrii
acestor comunități să își conștientizeze resursele
și să le folosească responsabil.

Proiect:

Data începerii:
25.10.2017

Data finalizării:
25.10.2018

Buget:

75.708 euro

Finanțatorul:

Programul National de
Devoltare Rurala

Statutul Civitas în
proiect:
Solicitant

Biroul:

Cluj-Napoca

Parteneri:

Cooperativa Agricola Miere
de Campie, PFA Stoian
Vasile

Cooperare între apicultori
și producătorii de plante
medicinale pentru dezvoltarea
„Cutiei pentru ceai”.
Proiectul propune construirea
unui model de afacere care aduce
împreună producători de miere și cu
cei care produc și procesează plante
medicinale.
Produsul central al demersului
nostru este crearea „Cutiei pentru
ceai”, un rezultat al colaborării
dintre două grupuri de fermieri:
Cooperativa Agricolă Miere de
Câmpie și producătorul individual
de plante medicinale și aromatice.
Ne propunem să livrăm la domiciliul
clienților un pachet mixt, compus
din miere și plante medicinale. În
acest mod încurajăm dezvoltarea
economică a zonelor de proveniență
prin consumul de produse locale.
Totodată, mixul propus (miere și
plante medicinale) este alcătuit din
alimente sănătoase care contribuie la
o dietă echilibrată și preventivă.
Inițiativa noastră urmărește realizarea
unui flux operațional suprapus pe
conceptul de „lanț scurt” atât din
perspectiva relației producător
– consumator, cât și a distanței
parcurse de alimente pentru a
ajunge la consumator. Concret, între
producător și consumator trebuie
să existe cel mult un intermediar, iar
produsele sunt provin de pe piața

locală, respectiv de pe o rază de cel
mult 75 de kilometri. Pentru realizarea
„Cutiei pentru ceai” primul obiectiv îl
reprezintă dezvoltarea conceptului
acestui pachet. Urmărim, totodată,
dezvoltarea unui brand și promovare
a produselor obținute, precum și
comercializarea acestora pe plan local
și nu numai.
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Proiect:

Eco-Motive

Data începerii:
09.01.2014

Data finalizării:
08.01.2017

Buget:

55.882 euro

Finanțatorul:

Uniunea Europeană prin Programul de Învãțare
pe tot Parcursul Vieții, Erasmus+ KA2Strategice
(Cooperare și Inovare pentru Bune Practici)

Statutul Civitas în proiect:
Partener

Numele solicitantului:

Universitatea „Szent Instvan” Ungaria

Biroul:

Odorheiu Secuiesc

Parteneri:

Biroul Regional Odorheiu Secuiesc, Universitatea
Szent Instvan din Ungaria, GAK Nonprofit Közhasznú
Kft.(Hu), Fundația Ormánság, Primăria Tiszasas,
Centre Capacitació Agrária Manresa din Catalonia,
Ruskin Mill Trust din Marea Britanie
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Prin acest proiect am organizat
programe de training pentru
formatorii din domeniul agriculturii
ecologice. Am gândit aceste programe
în așa fel încât ele să se plieze pe
nevoile și pe limbajul persoanelor
dezavantajate care trăiesc în mediul
rural.
Am dezvoltat curricule educaționale
și materiale didactice care să ușureze
înțelegerea și asimilarea informațiilor
în domeniile legumiculturii și
pomiculturii ecologice, și în domeniul
creșterii animalelor. Totodată,
formatorii au fost instruiți și în privința
muncii cu persoane din grupuri

dezavantajate. Ca instrument pilot am
creat o livadă cu pepiniera din soiuri
tradiționale, în Locodeni. Aceasta a
fost „sala de curs” a sătenilor care,
împărțiți pe echipe, au fost inițiați în
tehnicile agriculturii ecologice.
Printre rezultatele atinse se numără
dezvoltarea de manuale explicative
despre agricultura ecologică,
destinate persoanelor din mediu
rural, prin care am reușit să stârnim
interesul lor pentru agricultura și
pomicultură ecologică și să reducem
bariera lingvistică pe care am
sesizat-o între specialiștii din domeniu
și persoanele din mediul rural.

Ne mândrim că am reușit să aducem
o contribuție valoroasă în motivarea
și sensibilizarea trainerilor. De
asemenea, suntem recunoscători
pentru vizitele efectuate în țările
partenere, care ne-au ajutat să ne
extindem orizonturile și să învățăm
multe lucruri noi. Spre exemplu,
partenerul nostru din Anglia, care se
ocupă cu reintegrarea în societate a
tinerilor dezavantajați, organizează
cursuri de Dezvoltare Personală
prin Agricultură, cu o durată de
doi ani, ceea ce ni se pare o idee
extraordinară.

„Agricultura este un proces foarte
complex. Dincolo de necesitatea
fizică pe care o satisface și
favorizarea suveranității
alimentare, este o formă de
terapie, care contribuie atât
la biodiversitate, la sănătatea
naturii, cât și la sănătatea
noastră; iar agricultorii sunt
paznicii și mesagerii acestei
moșteniri. Trebuie să le fim
recunoscători!”
Pakot Mónika
Manager Proiect.
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Proiect:
Data începerii:

Rețeaua de facilitatori în
dezvoltarea de structuri
asociative – COOP NET

07.01.2017

Data finalizării:

cadrul GAL-urilor, persoane care scriu
proiecte în calitate de solicitanți, dar
și persoane care deja beneficiază de
fonduri pentru înființarea de structuri
asociative. Proiectul se adresează,
totodată, celor care conduc
cooperative înființate prin finanțări
primite de la GAL-uri.

06.01.2019

Buget:

55.167 dolari (doar bugetul
Civitas)

Finanțatorul:

Fundația RomânoAmericană

Statutul Civitas în
proiect:
Solicitant

Biroul:

Cluj-Napoca

Parteneri:
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Fundația Centrul pentru
Educație Economică și
Dezvoltare din România
(CEED), Centrul Român
pentru Politici Europene
(CRPE), Centrul de Mediere
și Securitate Comunitară
(CMSC), Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile
(FDSC)

Prin acest proiect oferim sprijin
pentru înființarea a 25 de cooperative
agricole și instruim 80 de persoane
în domeniul înființării și funcționării
eficiente a acestor structuri.
Coop Net este o rețea care
sprijină asocierea și colaborarea
între fermierii din România. Face
acest lucru instruind persoanele
interesate să creeze structuri
asociative în teritoriul Grupului
de Acțiune Locală (GAL) în care ele
aplică pentru finanțare. Prin inițiativa
noastră vom instrui un grup de 80
de persoane să înființeze structuri
sustenabile destinate fermierilor
și care să ajute micii producători
oferind accesul la piață pentru
produsele acestora. În primul an de
implementare am ajuns deja la 57 de
membrii Coop Net.
Membrii rețelei pot fi experți din

Bazat pe o abordare de lucru în rețea,
proiectul vine în sprijinul micilor
fermieri printr-o serie de activități
dedicate consultanților care doresc
să implementeze proiecte dedicate
dezvoltării de structuri asociative
(training-uri, servicii de consultanță și
asistență, întâlniri de lucru, secretariat
permanent pentru acordarea de
informații facilitatorilor, vizite de
monitorizare a structurilor asociative
susținute prin proiect). Vom pune la
dispoziția acestora 60 de vouchere
de consultanță și îi vom sprijini să
înființeze 25 de cooperative.
Scopul Coop Net este acela de a
contribui la folosirea responsabilă și
eficientă a unor surse de finanțare
existente în acest moment prin
LEADER sau PNDR (Măsura 4 și
Măsura 16). Astfel, pregătim specialiști
care să înființeze și să conducă
asociații și cooperative agricole într-un
mod sustenabil financiar și în folosul
comunității.

Proiect:

Festivalul Fructelor - Sat în
Oraș (ediția a IX-a)
Pe lângă programele culturale
desfășurate în cadrul Erdélyi Táncház
Fesztivál, au avut loc și mai multe
evenimente dedicate atât celor mici,
cât și celor mai mari.

Data începerii:
01.06.2017

Data finalizării:
30.09.2017

Buget:

33000 lei

Finanțatorul:

Consiliul Local al
Municipiului Odorheiu
Secuiesc,
Consiliul Județean Harghita,
Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. (HU)

Biroul:

Odorheiu Secuiesc

Parteneri:

Asociaţia Székelygyümölcs
- Asociaţia Prelucrătorilor
de Fructe din Odorhei,
Asociația GAL HomorodKukullo LEADER Egyesulet,
Trupa de dans Udvarhely

Aproximativ 7000 de persoane au
vizitat, timp de trei zile, „Festivalului
fructelor” din Odorheiu Secuiesc.
Evenimentul a fost organizat pentru
al 9-lea an consecutiv de către biroul
regional al Fundației Civitas.
Scopul evenimentului, ajuns unul
de tradiție în zona Odorheiului,
este de a sprijinii comunitățile
care cultivă și prelucrează soiuri
locale de fructe. 14 comunități au
participat la această ediție și au
pus la dispoziția celor interesați
peste 300 de tipuri de produse
din fructe. Festivalul Fructelor
pune la dispoziția tuturor produse
sănătoase și de calitate, iar
gospodinele din satele limitrofe
au avut parte de un eveniment
unde și-au putut expune și
valorifica produsele de casă,
gătite pe parcursul anului.
În cele 3 zile ale festivalului, vizitatorii
au putut gusta produse precum
gemuri și siropuri de casă, sucuri
naturale de fructe, fructe uscate
și diferite sortimente de prăjituri.

Au fost amenajate locuri de joacă,
ateliere pentru meșteșugari, expoziții
de produse, un stand de informare
despre ceaiuri din plante locale. A
fost amenajat și un „Cort troc” unde
vizitatorii au avut prilejul să facă
schimb cu diverse produse aduse de
acasă. Au avut loc extrageri, tombole
și numeroase competiții, cu premii
interesante și valoroase. Suplimentar
a fost organizată o conferinţă pe
tema „Păstrarea tradițiilor și valorilor
locale, prin colaborare, în Bazinul
Carpatic”. În cadrul conferinţei au
fost prezentate acele iniţiative care
subliniază importanţa valorificării cu
responsabilitate a resurselor naturale
şi demonstrează că în acest mod se
poate dezvolta şi menţine o economie
comunitară sustenabilă.
„Pentru mine Festivalul Fructelor
înseamnă să lucrăm împreună cu toții:
colegi, voluntari, finanțatori, parteneri
și membrii comunităților. E o plăcere
să vezi că toți cei care se implică o
fac cu devotament, mai ales că mulți
dintre parteneri ne-au fost alături ani
de zile. Este un «izvor limpede» care
poate fi şi trebuie fructificat. Doresc
ca și în viitor să avem o colaborare
la fel de… fructuoasă”, a spus
coordonatorul proiectului, Bartha-Pál
Csaba.
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Proiect:
Data începerii:
01.05.2015

Data finalizării:
31.10.2017

Buget:

Integrarea socială a
persoanelor defavorizate din
mediul rural prin colectarea
și procesarea sustenabilă
a plantelor medicinale și
aromatice

253 917 franci elvețieni

Finanțatorul:

Programul de Cooperare
Elveţiano-Român

Statutul Civitas în
proiect:
Solicitant

Biroul:

Odorheiu Secuiesc

Parteneri:

Fundația LIA (Locodeni,
Harghita), Fundația Civitas
pentru Societatea Civilă
- Filiala Cluj-Napoca,
Asociația pentru Agricultura
Biodinamică din Elveția.

30

Acest proiect a ajutat comunitățile
locale să își redescopere o resursă
valoroasă, dar aproape uitată:
plantele medicinale și aromatice.
Obiectivul principal este de a ajuta
integrarea socială a persoanelor
defavorizate din mediul rural prin
transmiterea cunoștințelor legate de
colectarea și prelucrarea plantelor
medicinale, precum și de a consolida
parteneriatul dintre ONG-urile
române și elvețiene.
Punctul forte al proiectului îl
reprezintă „multiplicatorii” locali
de cunoaștere. Ei sunt persoane
care transmit ceea ce știu către

restul membrilor comunității.
Pentru a sprijinii demersul lor
s-a înființat asociația „Grădina de
plante medicinale din Ardeal”, care
va continua multe dintre acțiunile
proiectului.
Am contribuit astfel la dezvoltarea
sentimentului de aparținere la o
comunitate și integrare a celor excluși
social, prin crearea grupurilor de
voluntari. Membrii acestor grupuri
au schimbat cunoștințe în domeniul
colectării și prelucrării responsabile a
plantelor medicinale.

„Acest proiect este ca un arc
peste timp. Am învățat cum să
redescoperim lucruri știute mai
demult de bătrâni, dar care s-au
pierdut în timp. Aceste cunoștințe
ne ajută să ne păstrăm sănătatea și
să dăm calitate vieții noastre”, spune
Bákai Magdolna, coordonatorul
proiectului.
Într-o primă fază am organizat
o serie de întâlniri și am adus
organizat 181 de persoane în 10
grupuri de voluntari în regiunile
Odorhei (7) și Cluj (3). Nu mai
puțin de 60 de voluntari s-au
ocupat de documentarea speciilor

de plante, întocmind o listă cu 48
de specii, publicată pe pagina web
a proiectului în trei limbi (română,
maghiară și engleză).
S-au înființat două centre de
competență pentru organizarea
unor cursuri și procesarea plantelor
medicinale în Locodeni (jud. Harghia)
și în Sic (jud. Cluj). În Locodeni există o
grădină demonstrativă amenajată cu
sprijinul celor doi angajați ai centrului
(persoane cu handicap ușor) și al 45
de voluntari. Grădina a fost vizitată
de sute de persoane și găzduiește
workshop-uri pentru copii, tineri și
adulți (cadre didactice) din apropiere.
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Proiect:
Data începerii:
ianuarie 2017

Data finalizării:

FOOD HUB
Dezvoltarea unui model
de centru integrator
pentru produse locale

februarie 2020

Buget:
Buget Faza 1: $96,020
Buget food hub-uri Civitas (Faza
2): $226.740 pentru fiecare
food hub Civitas
Buget coordonare program
(Faza 2): $48.600

Finanțatorul:

Fundația Româno-Americană

Statutul Civitas în proiect:
Solicitant, Coordonator
program

Biroul:

Cluj-Napoca (faza 1, faza 2),
Odorheiu Secuiesc (faza 2)

Parteneri:
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Fundația Open Fields, Fundația
Centrul de Mediere și Securitate
Comunitară (CMSC), World
Vision Romania

Lansat în 2017, programul „Food
Hub” se anunța a fi una dintre
cele mai îndrăznețe inițiative de
sprijinire a producătorilor locali
din țară. Ideea programului a
venit în urma unei vizite făcute în
2014 în SUA, unde echipa Civitas a
vizitat astfel de structuri și ulterior,
împreună cu partenerii săi a
adaptat conceptul la realitatea din
România.
Proiectul depus în 2017 prevede
două etape distincte coordonate
de către Civitas. Într-o primă fază
fundația noastră a selectat zece
organizații nonprofit capabile
să conceapă și să implementeze
câte un plan de afaceri pentru
înființarea unor structuri de tip
food-hub în regiunea lor. Aceste
organizații au primit granturi de
câte aproximativ 8.000 de dolari
pentru a realiza unor planuri de
afaceri și documentarea necesară.
În a doua fază, din cele zece
organizații, cinci au fost finanțate
cu granturi de aproximativ
220.000 de dolari pentru a înființa

foodhub-urile propuse. Modelele
de business ale acestora au trebuit
să respecte principiile impuse prin
program dar au fost adaptate la
specificul locului. Astfel, două
foodhub-uri au fost înființate de
către Fundația Civitas, unul de
către filiala din Cluj-Napoca (Nod
Verde), celălalt de către biroul din
Odorheiu Secuiesc (Cumsecade /
Helyénvaló). Un al treilea foodhub
a fost înființat de către Fundația
Open Fields la Valea Putnei (Nord
Natural), al patrulea de către
Centrul de Mediere și Securitate
Comunitară din Iași (Roade și
Merinde) și al cincilea de către
World Vision România la Criț
(Merindar).
Pe întreaga durată a programului,
începând din 2017 și până în
2021, Fundația Civitas și-a asumat
rolul de a administra granturile
primite de la finanțator (Romanian
American Foundation), de a
monitoriza funcționarea celor cinci
inițiative, de a documenta întregul
proces și de a facilita colaborarea
între organizațiile implicate.

Valea Putnei
Suceava
Cluj-Napoca / Cluj

Iași / Iași

Odorheiu Secuiesc
Harghita
Criț
Brașov

Merindar

Servicii oferite de
foodhuburile fundației
Civitas
Serviciile și resursele puse de către
noi la dispoziția producătorilor afiliați
centrului le permit acestora să facă
față exigențelor pieței, atât din punct
de vedere calitativ (prin respectarea
normelor de calitate impuse caietului
de sarcini al Centrului) cât și cantitativ
(prin agregarea mai eficientă a
aceluiași tip de produs). Le oferim
producătorilor următoarele tipuri de
servicii:
I. Operaționale (componenta
comercială): colectare, agregare,
distribuție, promovare, ambalare,
brokeraj (conectare directă cu piața).
II. Sprijin (componenta educațională):
consultanță în management,
consultanță tehnică, formare
profesională, campanii de educare și
awareness.

Nod verde
Conceptul food-hubului din ClujNapoca a fost construit pentru o
piață cosmopolită, specifică unui
oraș mare, nedefinită de spațiul
geografic ci de un set de valori
comune de consum (alimente
locale, sănătoase, sprijinirea
producătorilor locali). Zona de
colectare a produselor se întinde
pe o rază de 150 de kilometri.
Ne-am asumat identificarea a cel
puțin 60 de producători locali care
să fie sprijiniți prin proiect și vom
încuraja construirea unor relații
bazate pe respect și corectitudine
între producări și consumatori. În
primul an de funcționare echipa
va lucra pe dezvoltarea unei rețele
de distribuție directă către clujenii
interesați. Din 2019 urmează să
se dezvolte relațiile comerciale cu
restaurante, firme de catering și
hoteluri.

Cumsecade /
Helyénvaló
Inițiativa își propune încurajarea
consumului de alimente locale,
sănătoase și sprijinirea a cel puțin 60
de producătorilor din zona Odorheiu
Secuiesc, prin înființarea unui magazin
și a unui centru de colectare și integrare
a acestora. Conceptul are o pronunțată
componentă comunitară. Foodhubul este puternic conectat la rețeaua
de producători implicate în Festivalul
Fructelor și construită pe parcursul celor
nouă ediții de festival. Fundația Civitas a
înființat, astfel, în calitate de unic asociat,
firma „Helyenvalo” („Cumsecade”).
În colaborare cu municipalitatea din
Odorheiu Secuiesc vom înființa centrul
pentru produsele locale, respectiv un
magazin în centrul orașului, unde vom
derula cea mai mare parte a activităților
proiectului nostru. Amenajarea spațiilor a
demarat la sfârșitul lui 2017.
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Raportul
financiar

Venituri 3,832,858 lei
Fonduri nerambursabile din surse publice
Fonduri nerambursabile din surse private
Donații, sponsorizări (persoane fizice și companii), dobânzi
Dividende
Venituri din activități economice

1,789,199 lei
1,343,022 lei
237,683 lei
204,368 lei
105,003 lei

Alte venituri

153,583 lei

47% •
35% •
6% •
5% •
3% •
4% •

Cheltuieli 3,430,185 lei
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Cheltuieli cu derularea proiectelor

2,940,846 lei

86% •

Cheltuieli administrative

489,339 lei

14% •

Rezultat net 402,673 lei

Organizații
mentorate
Civitas
Consulting

SC Civitas Consulting SRL a fost
înființată în anul 2008 de către
Fundația Civitas pentru Societatea
Civilă. Beneficiile firmei sunt
direcționate spre fundație, sprijinind
realizarea proiectelor pentru
dezvoltarea locală și a societății
civile. Componența echipei Civitas
Consulting a rămas neschimbată
în anul 2017 față de anul anterior,
lucru care a generat stabilitate
și un context favorabil dezvoltării
organizației.

În ceea ce privește cererile de
finanțare s-a realizat un număr
de 29 de proiecte, cel mai ridicat
nivel din ultimii 10 ani. O treime
dintre aceste proiecte au fost
pentru beneficiari privați,
aspect care probează rezultatele
specializării echipei pe liniile de
finanțare specifice mediului de
afaceri.

Totodată, în anul 2017 s-au consolidat
parteneriatele cu vechii colaboratori
din sectorul public cu care s-a
colaborat anterior pe FEADR. Totodată
echipa a lucrat la proiecte de mare
anvergură în domeniul procesării
produselor agricole, o experiență
nouă care a oferit satisfacții
deosebite.
Portofoliul de servicii a fost bine
reprezentat și de activitatea de
consultanță în domeniul achizițiilor
publice, un segment care în
următoarea perioadă va câștiga o
pondere tot mai mare în activitatea
Civitas Consulting.
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Echipa Cluj-Napoca

Board-ul

Echipa noastră

KOLUMBÁN Gábor
Președinte board

SMARANDA Enache
Membru board

ECKSTEIN KOVÁCS Péter
Membru board

BAKK Miklós
Membru board

HAJDÓ Csaba
Membru board

ORBÁN Árpád
Membru board

BALOGH Márton
Director Regional

KISS Emese
Director Economic

Carmen CIOBANU
Director program

Valentin FILIP
Director program

Andreea SUCIU
Director program

Cristina BADEA
Economist

Andreea OLTEAN
Economist

HAJOS Csilla
Economist

GABOS Izabella
Secretar Administrativ

Anna ȘARGOV
Coordonator proiect

Cluj-Napoca
Echipa Odorheiu Secuiesc

Alina AUGUSTIN
Coordonator proiect

Claudiu JACOTĂ
Asistent proiect

Adrian M. POPA
Coordonator proiect

Alina ZAMFIR
Coordonator proiect

Antoneta STATE
Coordonator proiect

Gabriela DEMIAN
Asistent proiect

Attila HUNYADI
Asistent proiect

Gheorghiță TODICA
Expert grup țintă

LASZLO Edit
Asistent proiect

Ágnes Evelin BALÁZS
Asistent proiect

DÉNES Lajos-Géza
Dir. executiv și financiar

MENYHART Sarolta
Asistent proiect

BÁLINT Magdolna
Consilier

MOLNOS Zsuzsánna
Asistent proiect

BARTHA-PÁL Csaba
Manager proiect

SZOTYORI Anna-Mária
Manager proiect

VÁGÁSI Katalin
Responsabil financiar

KIS Zoltán
Director programe

BÁKAI Magdolna
Manager proiect

PAKOT Mónika
BUCUR Bernadett
Director programe
Asistent proiect

KULCSÁR Orsolya
Manager proiect
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Finațatori și parteneri
Au finanțat proiectele noastre

UNIUNEA EUROPEANĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN

(POCU)
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Partenerii naționali
Asociația Centrul pentru o Societate Durabilă
Asociația LEADER Egyesulet
Asociaţia Székelygyümölcs - Asociaţia Prelucrătorilor de
Fructe din Odorheiu Secuiesc
Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC)
Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare din
România (CEED)
Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE)
Centrul pentru Politici Publice (CENPO)
Comuna Cornești
Comuna Geaca
Consiliul Județean Cluj
Cooperativa Agricola Lunca Someșului Mic
Cooperativa Agricola Miere de Campie
Fundația Creștină Diakonia
Fundația Lokodi Ifjusagi Alapitvany (Fundația LIA), Harghita
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC)
GAL Homorod-Kukullo LEADER Egyesulet

GAL Somes Transilvan
GAL Campia Transilvaniei
GAL Somes Nadas
GAL Sud - Vest Satu Mare
GAL Zona Satmarului
GAL Microregiunea Somes Codru
GAL Valea Crasnei si Barcaului
Junior Achievement România (JAR)
Municipiul Alba Iulia
Municipiul Cluj-Napoca
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Open Fields Foundation
PFA Stoian Vasile
SC Xerom Service SRL
Structural Consulting Group
Școala Gimnazială Geaca
Trupa de Dans „Udvarhely Néptáncműhely” (Odorheiu Secuiesc)
World Vision România (WVR)

Partenerii internaționali
Agency for Rural Development of Istrian Region (AZRRI)
(Croația)
Asociația pentru Agricultura Biodinamică (Elveția).
Association pour Formation en Milieu Rural (AFMR
ETCHARRY) (Franța)
ASUD (Italia)
Bulgarian Development Agency (Bulgaria)
Casa Artusi (Italia)
Ce.S.F.Or. (Italia)
CEFAL Emiglia Romagna Societa Cooperativa (Italia)
Centre Capacitació Agrária Manresa (Spania)

Comite Europeen de Coordination (CEC)
Dolnośląska Organizacja Turystyczna (DOT) (Polonia)
EUROPANORAT (Germania)
Fundația Ormánság (Ungaria)
Primăria Tiszasas (Ungaria)
Region of Istria (Croația)
Ruskin Mill Trust (Marea Britanie)
Scuola Centrale Formazione (SCF) (Italia)
Society For Sustainable Development Design - DOOR (Croația)
Universitatea Szent Instvan (Ungaria)
GAK Nonprofit Közhasznú Kft (Ungaria)
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Design parțial finanțat de

Birou Cluj-Napoca

Birou Odorheiu Secuiesc

str. Eremia Grigorescu, nr. 77
400304 Cluj-Napoca, județul Cluj

str. Solymossy, nr. 29
535600 Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita

tel. +40-264-590.554
tel./fax +40-264-590.555
office@civitas.ro

tel./fax +40-266-218.481
office.udv@civitas.ro

