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Tevékenységi 
területek
Programjaink és projektjeink 
regionális és helyi területen 
futnak, négy alterületen:  

>  Közösségfejlesztés és jó 
kormányzás

>  Vállalkozás és szociális 
gazdaság

>  A civil társadalom 
kapacitásának növelése

>  Vidéki gazdaságfejlesztés

Az utóbbi 26 év 
megvalósításai:

Programokat és 
projekteket vezetünk 
helyi és regionális fejlődés 
területén. A társadalom 
számára innovatív, 
fenntartható és társadalmi 
hatást eredményező 
modelleket hozunk létre. 
Szervezetünk felépítés 
szerint két irodából áll, 
Románia Észak-nyugati, 
valamint a Közép 
Fejlesztési régiókban 
elhelyezkedve, Kolozsváron 
és Székelyudvarhelyen.

Némileg piacvezetők vagyunk a civil 
szférában. Olyan vezető, aki elég kicsi 
ahhoz, hogy helyi szinten elfogadható 
legyen, és elég nagy ahhoz, hogy 
stratégiai partner szerepét játssza a nagy 
finanszírozóknak.

Küldetés
A közösségek fejlődési 
képességének erősítése, a 
jólétükhöz hozzájáruló sikeres 
modellek kialakítása által.

Jövőkép
A mi jövőképünk szerint 
a helyi közösségek tagjai 
jó irányba változtathatják 
meg mindennapi életüket, 
amikor részt vesznek 
innovatív, fenntartható 
és a társadalomra hatást 
gyakorló programokban. 
Hiszünk a közösség 
erejében, a társadalmi 
szerepvállalásban és abban, 
hogy az állampolgárok 
a hatóságokkal közösen 
kell a kezdeményezéseket 
projektekké, a terveket 
valósággá változtassák, a 
fejlesztési lehetőségek pedig a 
jólét javulásához vezessenek.

200+
Sikeres projekt

110+
Partnerségben 
lebonyolított 

kezdeményezés

35+
Elkészített fejlesztési 

stratégia

Mi vagyunk a Civitas 
Alapítvány a Polgári 
Társadalomért
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A Civitas
Alapítvány 25+1
esztendeje
Elnöki üzenet,  
KOLUMBÁN Gábor

Tisztelt olvasó!

A 2018. esztendő tevékenységünkről 
szóló évi jelentésünk, alapítványunk 
életében jelentkező számos kihívásról 
tájékoztatja a kedves olvasót. 
Tevékeny, és eredményes évet 
zártunk.

A Civitas 25+ stratégiánk első 
évének projektjei magukon 
hordozzák a stratégia ismérveit:

• Közeledés a gazdaság világához

• Több lábon álló 
forrásgazdálkodás

• Több évig futó nagy projektek

Két nagy stratégiai projekt egészítette 
ki a már bejáratott projektjeink világát. 
A startup vállalkozások területére 

léptünk be több projekttel. Ezek 
keretében több száz kezdő vállalkozót 
térképeztünk fel, képeztünk ki, és 
szerveztük meg több mint száz sikeres 
üzleti terv versenyét a vissza nem 
térítendő támogatások elnyerése 
érdekében. Nem volt könnyű a POCU, 
humán erőforrás program társadalmi 
elvárásait egyeztetni a piacgazdaság 
versenyképességi feltételeivel. Menet 
közben építettük az utat. Együtt 
tanultunk a vállalkozó jelöltjeinkkel. 
Biztattuk őket és válaszokat kerestünk 
a felmerülő kérdéseikre. Velük tartunk 
a cégalapítás, és az első működési 
év idején is. Közös a felelősségünk, 
és együtt vihetjük sikerre a 
vállalkozásokat.

Bátor lépés volt vállalkozásunk, a 
rövid értékesítési lánc eszméjének és 
gyakorlatának meghonosítási kísérlete 
a Food Hub projekt keretében.  

A programban alapított vállalkozások 
hamar szembesültek a helyi 
termékek értékesítési problémáival. 
A kis számú engedélyezett helyi 
termelő, a termékek magas ára, és 
a vásárlók árérzékenysége olyan 
helyzetet teremtett, amire talán nem 
voltunk kellőképpen felkészülve. 
Az elmúlt években felhalmozott 
fejlesztői kompetenciánkat gyorsan 
ki kellett egészíteni a piacgazdaság, 
a helyi termelők, és a vásárlók 
magatartására vonatkozó tudással. 
Innovatív megoldásokat találtunk a 
boltjaink működtetésében. Van még 
pár hónapunk, hogy fenntarthatóvá 
tegyük vállalkozásainkat, illetve 
további forrásokat találjunk a 
támogatásukra.

Habár több éves nagy projektjeink 
megteremtették a biztonságos 
működés feltételeit, mégis a 

szigorú bérelszámolási elvárások 
nem tették lehetővé a vonzó bérezési 
rendszer meghonosítását. Ezért, 
elég nagy a munkatársaink cseréje. 
Ez a jelenség nagymértékben 
megnehezíti az intézmény szintű 
kompetenciák kialakítását, a huszonöt 
év tapasztalatainak átadását az új 
munkatársaknak.

Bízom benne, hogy sikerült 
bemutatnunk elkötelezett 

csapatunk sikeres munkáját. 
A sajátosan Civitas-os 

intézményi kultúránk és 
szakmai tapasztalatunk 

biztató perspektívát jelent 
küldetésünk folytatásához. 

Tartsanak velünk ezen a 
sokszor kalandosnak bizonyuló 

úton, a helyi közösségek 
szolgálatában.
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2018-ban, már a 25-ik 
évét ünnepeltük annak, 
hogy munkásságunk által 
hozzájárulunk a helyi 
közösségek mindennapi 
életének jobbá tételéhez.
(Fotó: Mihai Biriș)
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Közösségfejlesztés 
és jó kormányzás
Összehozzuk a hatóságokat és az állampolgárokat, hogy 
olyan kezdeményezéseket dolgozzunk ki és léptessünk 
életbe, amelyek jóléthez vezetnek. 

2018-ban zajló 
projektek, 
tevékenységi 
területenként:
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 Projekt:        Integrált intézkedések a 
mezőség hátrányos helyzetű 
közösségei számára

Projekt időtartama:
2017. szeptember – 
2020. szeptember

Költségvetés:
10.201.483,22 lej

Támogató:
Európai Szociális Alap, a 
Humánerőforrás Operatív 
Program (POCU 2014-2020) 
által

A Civitas státusa a 
projektben:
Főpályázó

Iroda: Kolozsvár

Partnerek: Fenntartható 
Társadalomért Egyesület 
(Asociația Centrul pentru 
o Societate Durabilă), 
Gyeke község, Diakónia 
Keresztény Alapítvány, 
Magyarszarvaskend 
község, Gyekei Általános 
Iskola

A projekt 
célja két 
mezőségi 
hátrányos 
helyzetű 
közösség, 
Gyeke és 
Magyarszarvaskend 
községek fejlesztése. Az 
itt élő 455 hátrányos helyzetű 
személynek jobb hozzáférést 
biztosít az oktatáshoz és a 
munkaerőpiachoz, az orvosi és 
szociális szolgáltatásokhoz. A tét, egy 
olyan intervenciós modell kiépítése, 
amely a közösség tagjainak bevonása 
által kerül kifejlesztésre és amely 
más vidékeken is megismételhetővé 
válik. A megközelítés három stratégiai 
célkitűzésre épül. Az első, az 
oktatáshoz való hozzáférés javítása és 
az iskolai lemorzsolódás megelőzése. 
Minden faluban „Iskola utáni iskola” 

programokat 
szervezünk 

két éves 
időtartammal. 

Az iskolások közül 
néhányuknak először 

lesz lehetőségük kompenzálni a 
hiányosságaikat különböző iskolai 
tantárgyakból, a házi feladataikat 
megfelelő helységekben készíthetik 
el, részt vehetnek oktatási, sport 
és gyakorlati műhelyeken. Lesz 
egy helyük a személyes higiéniai 
készségek megismerésére (pl. fog- és 
kézmosás), vagy a polgári nevelésre 
(közlekedési szabályok, jó szokások), 
és a szülőknek nevelési tanácsadást is 
biztosítunk.

„Először is szeretnénk javítani 

a közösség tagjainak egyéni 
problémamegoldó képességét, 
kommunikáció és együttműködés 
révén. Sok a kihívás, de a végcélunk 
egy olyan jó gyakorlati modell 
kialakítása, amely könnyen másolható 
más közösségekben, és amelyek 
alulról felfelé irányuló változást 
váltanak ki” - mondja Andreea Suciu, 
programigazgató. A két település 
mindegyikéből 10 óvodás gyerek vesz 
részt egy nyári óvodai programban, 
hogy ösztönözze a szegény családok 
gyermekeinek beiratkozását az 
oktatási rendszerbe. A kisgyerekeknek 
napi étkezést, kellékeket, személyi 
higiéniai termékeket, játékokat és 
szállítást biztosítunk.

A második stratégiai cél az, 
hogy mindkét községben 
228 ember foglalkoztatási 
esélyei növekedjenek, 
segítve őket elhelyezkedni 
a munkaerőpiacon. 
Inasprogramokat, gyakornoki 
programokat, és szakmai 
képzéseket szervezünk 
különböző területeken 
(villanyszerelő, pék, 
autoszerelő, kőműves, 
cukrász, fodrász, 
idősgondozó stb.). 
Ezenkívül, a projekt 12 
olyan személyt támogat 
egyenként 25.000 euróval, akik 
terveket nyújtanak be, helyi 
vállalkozások létrehozására. 
A harmadik cél a társadalmi 
integráció megkönnyítése 
és az életminőség növelése. 
A közösség tagjait bevonjuk 
önkéntes tevékenységekbe. 
Legalább 30 háztartást felszerelünk 
szennyvíztartályokkal és 50 háztartás 
esetében kitisztítjuk és fertőtlenítjük a 
kutakat és lakásokat.
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 Projekt:         A mezőgazdasági 
szakközépiskolák a jövő 
gazdáit készítik fel

Projekt időtartama:
2018. január – 
2021. december

Költségvetés:
250.000 USD

Támogató:
Román-Amerikai Alapítvány

A Civitas státusa a 
projektben:
Főpályázó

Iroda: Kolozsvár

Partnerek: World Vision 
România (WVR), Junior 
Achievement România 
(JAR), Romániai Gazdasági 
Oktatási és Fejlesztési 
Központ (Centrul pentru 
Educație Economică și 
Dezvoltare din România 
- CEED), Román Európai 
Politikákért Központ 
(Centrul Român pentru 
Politici Europene - CRPE)

Folytatjuk a „Mezőgazdasági 
szakközépiskolák - helyi hubok a kis- 
és közepes gazdálkodók fejlesztésére” 
nevű projektet, és fejlesztjük a 
diákok készségeit, hogy jövőbeni 
gazdálkodókká és mezőgazdasági 
vállalkozókká válhassanak. Eddig, 
az előző szakasz beavatkozásait 
teszteltük és adaptáltuk Miroslava, 
Huşi, Branesti, Zlatina, Nagyszalonta, 
Torda, Csombord és Prázsmár 
mezőgazdasági szakközépiskolái 
esetében. A program új szakasza a 
középiskolák azon képességeinek 
növelésére összpontosít, 
hogy önállóan folytathassák a 
kezdeményezést és további kiegészítő 

forrásokat azonosítsanak be saját 
tevékenységük finanszírozására.  
A program feladatait megosztottuk 
a projektpartnerek között, a Civitas 
Alapítvány az erdélyi középiskolák 
többségéért felel. A következő három 
évben folytatjuk Torda, Csombord 
és Nagyszalonta középiskoláival az 
együttműködést, amelyek mellé 
beiktattuk a programba az algyógyi 
és más Maros és Szeben megyei 
mezőgazdasági szakközépiskolákat 
is. A további hat középiskolának a 
bevonását, az ország többi részéről, 
a World Vision Foundation Románia 
koordinálja.

A jelenlegi projekt három, a 
mezőgazdasági középiskolát átalakító 
oktatási elemet ismertet: tanulmányi 
látogatások, releváns gyakorlat és a 
középiskolák népszerűsítése ahhoz, 
hogy motivált jelölteket és partnereket 
vonzzanak, akik segítenek abban, 
hogy a középiskolák a közösség 
aktív szereplőivé, hatékony oktatási 
szolgáltatókká és a gazdasági 
fejlődés katalizátoraivá váljanak. 
Tevékenységünk egy olyan átfogó 
program része, amely növeli a 
mezőgazdasági karrierben érdekelt 
diákok számát. Az elmúlt években 
felmerült lehetőségek új perspektívába 
helyezték ezt az ágazatot. Ebben az új 
kontextusban fontos a mezőgazdasági 
középiskolákkal kapcsolatos előítéletek 
lebontása és támogatásuk abban, 
hogy vonzóbbá váljanak az általános 
iskola végzőseinek a körében. 
Ugyanakkor,  arra törekszünk, hogy a 
középiskolák képviselőit tájékoztassuk 
a rendelkezésre álló forrásokról és 
arról, hogy milyen módon tudnának 
hatékonyabban együttműködni a civil 
társadalom és a helyi üzleti szektor 
szereplőivel ahhoz, hogy a diákok 
érdekeit érvényesítsék.
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Vállalkozás 
és szociális 
gazdaság
A romániai vállalkozások és a szociális gazdasági 
struktúrák elősegítői vagyunk. Fenntartható 
szociális vállalkozásokat fejlesztünk ki, amelyek 
szembe tudnak nézni a piac kihívásaival. 

 Projekt:  SPEED - Egy hatékony és 
fejlett gazdaságért

Projekt időtartama:
2018. január – 
2021. január

Költségvetés: 
10.683.494,44 lej

Támogató:
Európai Szociális Alap, 
a Humánerőforrás 
Operatív Program (POCU 
2014-2020) által

A Civitas státusa a 
projektben: 
Főpályázó

Iroda: 
Székelyudvarhely

Partnerek:
Hargita Megyei 
Innovációs és Inkubációs 
Szövetség

A székelyudvarhelyi iroda által a Civitas 
Alapítvány 2018. elején elindította 
-a költségvetése szempontjából- 
története legnagyobb projektjét. 
Földrajzi lefedettsége szempontjából a 
projekt kiterjed Brassó, Fehér, Hargita, 
Kovászna, Maros valamint Szeben 
megyékre.

A projekt fő célja a Közép-romániai 
fejlesztési régióban élő lakosság 
életszínvonalának növelése, a vállalkozói 
képességek fejlesztése, a nem 
mezőgazdasági tevékenységet folytató 
városi vállalkozások kialakítása, valamint 
tartós és minőségi munkahelyek 
megteremtése által.

A projekt első szakaszában 1205 
személyt tájékoztattunk a bekapcsolódás 
előnyeiről és lehetséges eredményeiről. 
A személyes vagy csoportos 
tájékoztatások alkalmával a résztvevők 
kifejezhették érdeklődési szintjüket 
e lehetőség iránt. Az érdeklődők 
közül kiválasztottunk 415 személyt, 
akik vállalkozásfejlesztő képzésen 
vehettek részt. A képzés moduljai: 
Légy vállalkozó!, Vállalkozás indítása, 

Könyvvitel, Üzleti kommunikáció, 
Marketing, Üzleti tervezés valamint 
Informatika. A képzést 363 személy 
végezte el sikeresen. Ezt követően, 
azok a kedvezményezettek, akik 
új vállalkozást akartak indítani, 
kifejthették vállalkozási ötletüket 
egy üzleti terv keretében, amellyel 
benevezhettek az üzleti tervek 
versenyére. Ezekből az üzleti tervekből 
kiválasztásra került 36, amelyek 
gyakorlatba ültetéséhez 2019 során 
egyenként legtöbb 177.740 lej értékű 
vissza nem térítendő támogatás kerül 
kiosztásra.

A vállalkozóknak szakmai támogatást, 
tanácsadást biztosítunk, valamint 
vállalkozásuk felügyeletben részesül, 
egészen a projekt befejezéséig (2021. 
január). A létrehozott vállalkozások 
hálózatba szerveződnek, amely 
keretében erkölcsi támogatáshoz, 
tapasztalatcseréhez jutnak, közös 
marketing-stratégiákat léptethetnek 
életbe, de lehetőségük adódik szoros 
és gyümölcsöző üzleti kapcsolatok 
kialakítására is egymással.
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 Projekt:   ÚJ Vállalkozók 
(NOI AntrepreNORI)

Projekt időtartama:
2018. január -
2021. január

Költségvetés: 
8.900.412,34 lej

Támogató:
Európai Szociális Alap, 
a Humánerőforrás 
Operatív Program 
(POCU 2014-2020, 
POCU/82/3.7/104273) 
által

A Civitas státusa a 
projektben: Főpályázó

Iroda: Kolozsvár

Partnerek:
Fejlesztési Tanácsadó 
Csoport (Grupul de 
Consultanță pentru 
Dezvoltare DCG), Központ 
a Közpolitikákért (Centrul 
pentru Politici Publice 
CENPO)

Az „ÚJ Vállalkozók-egy Plusz az 
északnyugati START-UP-ok részére” 
című projektet 2018. elején indítottuk 
el, a Románia Startup Plus támogatási 
vonal keretében.

A projekt azoknak a személyeknek 
szól, akik vállalkozást szeretnének 
elindítani Bihar, Beszterce-Naszód, 
Kolozs, Máramaros, Szatmár és 
Szilágy megyei városokban. A 
projekt lehetőséget biztosított 
arra, hogy 307 kedvezményezett 
(alkalmazottak, magánvállalkozók, 
munkanélküliek és inaktív személyek) 
egy vállalkozásfejlesztő tréningen 
vegyenek részt.

Az összes tréninget városon kívüli 
környezetben szerveztük meg, 
úgynevezett vállalkozói „boot-camp” 
típusú modell alapján.

A képzések ideje alatt a résztvevők 
számára szállítást, szállást, valamint 
étkeztetést biztosítottunk . A projekt 
által javasolt trénerek mellett, 
a résztvevőknek lehetőséget 
biztosítottunk arra, hogy részt 
vegyenek előadásokon és vitákon 
olyan szakértők közreműködésével, 
akik jelentős tapasztalattal 
rendelkeznek a vállalkozások és 
strartup-ok területén.

előrehaladásának nyomon 
követésében részesülnek, a cég 
bejegyzésétől számított 18 hónapig.
A projekt társtámogatója az Európai 
Szociális Alap, a Humánerőforrás 
Operatív Program (POCU 2014-
2020) által. Összköltségvetése 
8.900.412,34 lej, amelyből az Európai 
Unió hozzájárulása 7.534.576,40 lej, 
a román állam hozzájárulása pedig 
36.204,81 lej.

Az üzleti tervek versenyére 
2018. októbere és 2019. januárja 
között került sor (a fellebbezések 
elbírálása után ekkor tettük közzé 
a nyertesek végső listáját). 38 
üzleti tervet választottunk ki arra, 
hogy támogatásban részesüljenek, 
egyenként 30 ezer vagy 40 ezer 
eurónak megfelelő értékben.

Így, 12 startup 40 ezer eurónak-, és 26 
startup 30 ezer eurónak megfelelő  
de minimis támogatásban fog 
részesülni. Az új vállalkozók 
szakmai gyakorlatban valamint 
személyre szabott tanácsadásban, 
mentorálásban és a vállalkozás 
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A civil társadalom 
kapacitásának 
növelése
Bátorítjuk a jó példák átadását és a partnerségeket 
a civil társadalomban. A mi kezdeményezéseink 
támogatják az aktív állampolgári részvételt és a 
fiatalok beavatkozását a közösség életébe. 

 Projekt:   Startup@Centru

Projekt időtartama: 
2018. január - 
2021. január

Költségvetés: 
11.887.011,47 lej

Támogató:
Európai Szociális Alap, 
a Humánerőforrás 
Operatív Program 
(POCU 2014-2020, 
POCU/82/3.7/105851) 
által

A Civitas státusa a 
projektben: 
Partner

Iroda: 
Kolozsvár

Partnerek:
Iceberg Consulting SRL, 
Alba Iulia City

A projekt azoknak 
a személyeknek 
szól, akik vállalkozást 
szeretnének indítani 
Fehér, Brassó, Kovászna, 
Hargita, Maros és Szeben 
megyei városokban.

A projekt lehetőséget biztosított 
arra, hogy 396 kedvezményezett 
(alkalmazottak, magánvállalkozók, 
munkanélküliek és inaktív személyek) 
egy vállalkozásfejlesztő tréningen 
vegyenek részt.

A kurzust elvégzők beíratkozhattak 
az üzleti tervek versenyére egy nem-
mezőgazdasági jellegű üzleti tervvel. 
Ezekből 48 üzleti tervet választottunk 
ki, hogy maximum 169,270 lej értékű 
támogatást kapjanak.
2019 folyamán a vállalkozók szakmai 
gyakorlatban részesülnek, részt vesznek 
a Vállalkozók Iskoláján, mentorálásban, 
tanácsadásban és felügyeletben 
részesülnek, a vállalkozás bejegyzésétől 
számított 18 hónapig.

A projekt elszámolható 
összköltségvetése 11.887.011,47 lej, 

amelyből a vissza 
nem térítendő 

támogatás 
11.739.344,06 lej, ez 

98,76%-át jelenti és a 
következőképpen oszlik meg:

Európai Szociális Alap elszámolható, 
vissza nem térítendő támogatása: 
9.983.943,32 lej;
A román állam elszámolható, 
vissza nem térítendő támogatása: 
1.755.400,74 lej;
A Kedvezményezett és a partnerek 
elszámolható hozzájárulása 147.667,41 
lej;

Az üzleti tervek versenyét 2018. 
október 15-én indítottuk el, a 
pályázatok benyújtása pedig 2018. 
október 18. és november 2. között 
történt. A versenyen olyan személyek 
vehettek részt, akik elvégezték a 
vállalkozásfejlesztő képzést, de olyan 
személyek is, akiknek a lakhelyük 
vagy a tartózkodási helyük a Közép-
romániai fejlesztési régióban van és 
nem vettek részt a projekt keretében 
megszervezett vállalkozásfejlesztő 
képzéseken.
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 Projekt:  Rural Opinions, Advocacy 
and Development (ROAD)

A Rural Opinions, Advocacy and 
Development (ROAD) elnevezésű 
projektet a finnországi Suomen 
kylätoiminta ry szervezet bonyolítja, 
amelyben a Civitas Alapítvány a 
Polgári Társadalomért kolozsvári fiókja 
partnerként vesz részt. A projektet 
az Európai Bizottság finanszírozza az 
Európa az állampolgárokért Programon 
keresztül. A projekt célja a vidéki lakosok 
bevonása a közösségeik gazdasági 
fejlesztésével kapcsolatos nézeteik 
megfogalmazására. Célunk, hogy olyan 
helyi megoldásokat találjunk, amelyek 
közvetlenül beilleszthetők a Vidéki 
Európai Parlament közpolitikáinak 
létrehozási folyamataiba. A tét, a vidéki 
lakosság mozgósítása arra, hogy polgári 
társadalomként érdek képviseleti 
tevékenységet végezve megvédhesse 
jogait és érdekeit. Ugyanakkor, célunk az 
állampolgárok tájékoztatása az Európai 
Unióról, pontosabban a vidéki politikákról 
valamint az európai polgárok akcióiról a 
vidékfejlesztés területén. 

A projekt tevékenységei közösségi 
média kampányokat, politikai vitákat, 
kérdőíveket és tematikus eseményeket 
foglalnak magukba, amelyek a Vidéki 
Európai Parlament találkozójával 
zárulnak. A rendelkezésünkre 
álló költségvetés 4.000 euró, míg 
a teljes költségvetés, amely a 
partnereink rendelkezésére áll a 
projekt keretében, megközelítőleg 
150.000 euró. Kezdetként, a Civitas 
Alapítvány vállalja a viták, fókusz 
csoportok és kisebb tájékoztató 
jellegű találkozók megszervezését 
vidék-, és közösségfejlesztés területén. 
Hasonlóképpen, elkészítünk egy 
kérdőívet a helyi szereplők számára 
új vidéki politikák és eszközök 
létrehozására vonatkozó megoldások 
és javaslatok azonosítására. A 
kérdőív célja a vidéki területeken való 
együttműködés szintjének a vizsgálata 
és a civil társadalomnak a helyi 
gazdaság építésébe való bevonásának 
formái és nehézségei.

 Projekt:           Vote4Europe

Projekt időtartama:
2018. október–2020. március

Költségvetés:
136.080 EUR (teljes összeg)
21.000 EUR (a Civitas által 
kezelt összeg)

Támogató:
Európai Bizottság, Európa az 
állampolgárokért Program

A Civitas státusa a 
projektben: Partner

Főpályázó:
Comité Européen de 
Coordination

Iroda: Kolozsvár

Partnerek:
Comité Européen de 
Coordination (Belgium), 
Coopérative d’Initiative 
Jeunes (Franciaország), 
Fundacja Pomocy Wzajemnej 
„Barka” (Lengyelország), 
Fundació Privada Trinijove 
(Spanyolország), ACFI-FIAS 
(Belgium)

A Vote4Europe az Európai Bizottság 
által finanszírozott projekt, 
amelyet Belgium, Franciaország, 
Lengyelország és Spanyolország 
más szervezeteivel együttműködve 
valósítunk meg. Célja, hogy 
ösztönözze a 18-35 éves fiatalokat, 
hogy menjenek el szavazni a 
2019. májusi európai parlamenti 
választásokon. A projekt keretében 
2019. márciusában szervezünk 
egy transznacionális eseményt, 
ahol vitát kívánunk folytatni az 
európai választásokon való részvétel 
fontosságáról, lehetővé téve a 
fiatalok számára, hogy tájékozott 
európai polgárok legyenek. A cél 
az, hogy tudatosítsuk a fiatalokban 
azokat az előnyöket, amelyeket 
az Európai Unió biztosít nekik, 
hogy felismerjék a véleményük 
mindennapi életre gyakorolt 
hatásait, és ösztönözzék a 

szavazást a 2019. májusi európai 
választásokon. A rendezvényre a 
helyi fiatalok mellett 7 más európai 
országból is hívunk meg fiatalokat 
azzal a céllal, hogy tapasztalatokat 
cseréljenek.

Ugyanakkor azt is szeretnénk, hogy 
meghívott európai parlamenti 
képviselők válaszoljanak a fiatalok 
által feltett kérdésekre, és 2019. 
májusában országos szemináriumot 
is tartunk, hogy jobban tudatosítsuk 
az európai uniós polgárság előnyeit. 
A projekt további hozzáadott 
értéke, hogy 3 fiatalnak lehetősége 
lesz Brüsszelben meglátogatni az 
Európai Parlamentet, és közvetlenül 
beszélgethet EP-képviselőkkel.

Projekt időtartama:
2018 október – 
2019 november

Költségvetés:
148.680 EUR (teljes 
összeg)
4.000 EUR (a Civitas által 
kezelt összeg)

Támogató:
Európai Bizottság, 
Európa az 
állampolgárokért 
Program

A Civitas státusa a 
projektben:
Partner

Iroda:
Kolozsvár

Partnerek:
Szervezetek 16 európai 
országból
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 Projekt:  Transformator

Projekt időtartama:
2018. május - 
2018. november

Költségvetés: 
11.000 lej

Támogató:
Kolozsvári 
Polgármesteri Hivatal

A Civitas státusa a 
projektben:
Főpályázó

Iroda:
Kolozsvár

Partnerek:
Tranzit Ház, 
Reciproca Egyesület

 Projekt:  Székelyudvarhelyi 
Lakossági 
Tanácsadó Iroda  
(BCC)

Projekt időtartama:
2002 óta folyamatosan

Támogató:
Civitas Alapítvány a 
Polgári Társadalomért, 
Székelyudvarhely 
Önkormányzata

A Civitas státusa a 
projektben:
Főpályázó

Iroda:
Székelyudvarhely

Partnerek:
Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala

A Lakossági Tanácsadó Iroda 
küldetése az emberek tudatosságra 
való nevelése az informálódás 
révén, a jogaik és kötelezettségeik 
gyakorlására, valamint megkönnyíteni 
a kapcsolattartást úgy a helyi, mint a 
központi intézményekkel.

Ezek az információk elsősorban a 
hátrányos helyzetű személyeknek 
fontosak (alacsony iskolázottságú, 
a társadalom szélére sodródott 
vagy általa kizárt személyek, 
alacsony jövedelműek stb.) 
Információátadással, növelhető a
szociális méltányosság érvényesülése 
a városunk lakóinak körében, főként 
a fent említett célcsoport számára. 

Az ingyenesség mindenki számára 
elérhetővé teszi a szolgáltatást.

A székelyudvarhelyi Lakossági 
Tanácsadó Iroda szolgáltatásai révén, 
úgy a lakosok, mint intézmények, 
szervezetek által elismert 
intézménnyé vált. Legfontosabb 
elért eredménynek mondható, hogy 
ami egy meghatározott időre szóló 
projektként indult, mára egy állandó, 
folyamatos szolgáltatássá vált.

A „Transformator - 
Együttműködés és 
fenntarthatóság a civil 
szervezetek szektorában 
és a független kulturális 
szektorban Kolozsváron” című 
projekt célja egy olyan kontextus 
megteremtése, amely ösztönzi a 
kolozsvári nonprofit szervezetek 
közötti együttműködést, hogy 
kezdeményezésük nagyobb hatást 
gyakoroljon a fiatalokra és a kulturális
ágazatra. Több workshop-ot 
szerveztünk ezen szervezetek számára 
és modernizáltuk a www.ongcluj.ro 
weboldalt is. Ennek a fejlesztésnek a 
célja a kolozsvári nem kormányzati 
szervezetek közötti modern 
kommunikációs platform kialakítása, 
amely az eszmék és erőforrások 
cseréjének ad helyet, lehetőséget 
teremtve a bevált gyakorlatok 
ismertetésére az ágazatban.

Így, a 2014-ben egy korábbi 
támogatásból létrehozott weboldal 
olyan funkciókkal lett kiegészítve, 
amelyek lehetővé teszik a kolozsvári, 
nem kormányzati szervezetek 
erőforrásainak jobb kezelését. 
A szervezetek képesek lesznek 
(logisztikai és nem csak) erőforrásaikat 
más szervezetek szolgálatába 
állítani, jobban összehangolják 
tevékenységeiket az események 
szervezésében. Ugyanakkor, a civil 
szervezetek tevékenysége iránt 

érdeklődő kolozsvári lakosoknak egy 
releváns és reprezentatív adatbázist 
biztosítunk.

Gyakorlatilag a weboldal 
lehetőséget teremt a találkozásra és 
együttműködésre. A 8 műhelysorozat, 
a nonprofit képviselők képzési 
műhelyei, lehetőséget biztosítottak a 
résztvevők képzésére olyan területeken, 
mint a projektírás, a hálózatépítés, 
az adománygyűjtés és a szociális 
vállalkozás. A projekt fő célja az, hogy 
a vállalkozói készségek fejlesztésével a 
nonprofit szférában a fenntarthatósági 
modellek előmozdításával terjesszen 
elő ágazatok közötti kapcsolatot a 
különböző társadalmi területek, például 
a nonprofit szféra, a kulturális környezet, 
a szociális gazdaság ágazatai között. 
Ugyanakkor, lehetőséget teremt a bevált 
gyakorlatok terjesztésére valamint 
a magánintézmények képviselőinek 
szakmai képzésére.



24 25

Vidéki 
gazdaságfejlesztés
Segítjük a vidéki közösségeket, támogatva a helyi 
kezdeményezéseket. Célunk, hogy a helyi közösségek 
ismerjék fel saját erőforrásaikat és azokat felelősen 
hasznosítsák. 

Projekt időtartama:
2017. október – 
2018. október

Költségvetés:
75.708 EUR

Támogató:
Országos Vidékfejlesztési 
Program

A Civitas státusa a 
projektben:
Főpályázó

Iroda:
Kolozsvár

Partnerek:
„Mezei méz” 
Mezőgazdasági 
Szövetkezet, Stoian 
Vasile egyéni vállalkozó

 Projekt:  Teásdoboz

A „Méhészek 
és gyógynövény-
termelők közötti 
együttműködés a «Teásdoboz» 
kifejlesztéséért” című projekt egy 
olyan üzleti modell kiépítését 
javasolja, amely a méztermelőket 
és a gyógynövényeket előállító és 
feldolgozó vállalkozásokat hozza 
össze. Központi termékként a 
„Teásdoboz”-t szeretnénk megalkotni, 
ez két kis gazdálkodó csoport 
együttműködéséből jönne létre: 
a „Mezei méz” Mezőgazdasági 
Szövetkezet és a gyógynövényt, 
fűszernövényt termelők között. 

Elképzelésünk szerint az ügyfelek 
házhoz szállítással jutnának 
hozzá egy mézet és gyógynövényt 
tartalmazó vegyes csomaghoz. Ily 
módon bátorítjuk a helyi termékek 

fogyasztása által a vidék 
gazdasági fellendülését is.

Ugyanakkor, a vegyes csomag (méz 
és gyógynövény) egészséges alapú 
élelmiszerekből áll, ami hozzájárul egy 
kiegyensúlyozott és megelőző jellegű 
diétához. Kezdeményezésünk egy 
operatív fluxust szeretne kialakítani, 
amely ráépülne a „rövid lánc” 
koncepcióra, úgy a termelő-vásárló 
kapcsolatának, mint az élelmiszerek 
által a fogyasztóig megteendő 
távolság perspektívájából. Konkrétan, 
a termelő és fogyasztó között legtöbb 
egy közvetítő lenne, illetve a termékek 
a helyi piacról származnának, legtöbb 
75 kilométeres körzetből.
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 Projekt:  
Kolozsvár / Cluj

Criț
Brașov

Valea Putnei 
Suceava

Székelyudvarhely
Harghita

Iași / Iași

Merindar

FoodHub - Helyi termékeket 
begyűjtő és szétosztó 
központ

Projekt időtartama:
2017. augusztus – 
2020. február

Költségvetés:
45.170 USD

Támogató:
Román-Amerikai 
Alapítvány

A Civitas státusa a 
projektben:
főpályázó, program 
koordinátor

Iroda: Kolozsvár

Partnerek:
Open Fields Alapítvány, 
Közösségi Biztonsági 
és Közvetítő Központ 
Alapítvány (Fundația 
Centrul de Mediere și 
Securitate Comunitară-
CMSC), World Vision 
Romania

2018. során a program keretében 
létrehozandó 5 foodhub típusú 
kezdeményezésből, négyet avattunk 
fel. Úgy a Civitas Alapítvány, mint a 
partnerek esetében kihívást jelentett 
a piacképesség megoldásának 
és a pénzügyi fenntarthatóság 
biztosításának a kérdése.

2018-ban a „FoodHub” program 
keretében az 5 foodhub-ból 
négyet felavattunk, ezeket a 
partnerszervezetek hozták létre: Zöld 
Csomó (Kolozsvár, Civitas Alapítvány), 
Helyénvaló (Székelyudvarhely, Civitas 
Alapítvány), Termés és elemózsia-
Roade și Merinde (Jászvásár, 

Közösségi Biztonsági és Közvetítő 
Központ Alapítvány - Centrul de 
Mediere și Securitate Comunitară), 
Elemózsiás - Merindar (Szászkeresztúr 
- Brassó megye, World Vision 
Alapítvány). A Nord Natural (Valea 
Putnei – Sucsáva megye, Open Fields 
Alapítvány) kezdeményezést 2017-ben 
indították el. Az avató rendezvényeken 
konferenciákat tartottunk, különleges 
meghívottakkal, olyan témákban, 
mint az élelmiszerbiztonság, az 
online népszerűsítés és logisztika 
a mezőgazdasági ágazatban. Ettől 
kezdve a gazdálkodóknak lehetőségük 
van csoportos együttműködésre és 
tanácsadásra saját kapacitásuk és 

termékeik fejlesztésének érdekében.

Ebben a szakaszban a FoodHub 
munkatársai biztosítják a logisztikát 
és a gazdálkodók és az ügyfelek 
közötti kapcsolatot, amelyek 
lehetnek magánszemélyek és jogi 
személyek (pl. éttermek, étkezdék, 
üzletek, egyetemek stb.). Bár a 
számadatok ígéretesek, a pénzügyi 
fenntarthatóság területén még 
vannak megoldatlan problémák. A 
piaccal való kapcsolat új kihívásokat 
és fejlődési perspektívákat vet fel.
A partnerek tapasztalatai alapján 
elkészül az eljárási és a bevált 
gyakorlatok kézikönyve, a 
dokumentumot bárki számára 
elérhetővé kell tenni, aki ilyen 
struktúrákat kíván létrehozni.

A 2017-ben elindított Food Hub 
program az egyik legbátrabb 
kezdeményezés a romániai helyi 
termelők segítésére. A program 
ötlete 2014-ben született egy, az 
Amerikai Egyesült Államokban 
való látogatás után, ahol a Civitas 

csapata meglátogatott hasonló 
kezdeményezéseket, majd 
később, partnereivel együtt, a 
romániai valósághoz igazította az 
elképzeléseket.

A Civitas Alapítvány vállalta a Román-
Amerikai Alapítvány által nyújtott 
támogatás adminisztrálását, az 
öt kezdeményezés működésének 
ellenőrzését, az egész folyamat 
dokumentálását és az érintett 
szervezetek közötti együttműködés 
elősegítését.

Civitas Alapítvány 
foodhub-jának 
szolgáltatásai

A központhoz tartozó termelők 
számára elérhető szolgáltatásaink 
és forrásaink lehetővé teszik, hogy a 
piac igényeinek megfeleljenek, úgy 
minőségi (a Központ feladatfüzete 
által megkövetelt minőségi 
normatívák tiszteletben tartásával), 

mint mennyiségi szempontból 
(ugyanazon típusú termék 
hatékonyabb előállításával).

A termelők számára a következő 
szolgáltatásokat nyújtjuk:

I. Működési (kereskedelmi része): 
gyűjtés, feldolgozás, elosztás, 
népszerűsítés, csomagolás, közvetítés 
(közvetlen kapcsolat a piaccal).

II. Támogatás (nevelési része): 
menedzsment-tanácsadás, műszaki 
tanácsadás, szakmai képzés, nevelési 
és tudatosítási kampányok.
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 Projekt: 

Projekt időtartama:
2018. augusztus 1 -
2020. január 31

Költségvetés:
215.403 USD, önrész 
11.337 USD

Támogató:
Román-Amerikai 
Alapítvány 

A Civitas státusa a 
projektben: 
pályázó

Iroda:
Székelyudvarhely

Partner: 
Hargita Megyei 
Innovációs és 
Inkubációs Szövetség

 Projekt:  

Projekt időtartama:
2017. augusztus – 
2020. január

Teljes költségvetés:
226.740 USD 

Saját költségvetés:
11.337 USD

Iroda:
Kolozsvár

A Food Hub projekt keretében 
létrehozott Helyénvaló bolt egy 
alternatív intézmény, amely új 
gondolatiságot igyekszik megtestesíteni 
az üzleti világban. Egy innovatív 
jellegű projekt, hisz a termelőket és 
a vásárlókat partnerként tekinti és 
célja, az ezek közötti együttműködés 
megteremtésének elősegítése. 
Ugyanakkor, egy alternatív jellegű 
megoldás, hiszen egyrészt igényesen 
válogatja meg beszállítóit másrészt, 
viszont idénytermékeket kínál a 
vásárlóknak.

2018. májusában 23 termelő termékeivel 
indítottuk a boltot és év végére már 69 
termelő termékeit lehetett megvásárolni 
(pékipari termékek, hústermékek, 
tejtermékek, friss és feldolgozott 
zöldségek, gyümölcsök, teák, fűszerek, 
kézműves termékek). A termelői piacon 
való értékesítés, illetve az üzletben 
való értékesítés jogszabályi elvárásai 
különbözőek. Ezszerint a kistermelők, 
több követelménynek és elvárásnak kell 
megfeleljenek, ha a bolton keresztül 
szeretnék értékesíteni portékáikat. 
Mi, ebben a folyamatban nyújtunk 
támogatást.

Azon is dolgozunk, hogy egyre 
szélesedjen azoknak a tudatos 
vásárlóknak a köre, akik a Helyénvaló 
helyi termékeket akarják fogyasztani, 
mert azok frissek, egészségesek, 

környezetbarátok, tükrözik a 
hagyományainkat, erősítik a 
társadalmi kohéziót és a közösségi 
szellemet, hozzájárulnak az 
önazonosság fejlesztéséhez, valamint 
annak is tudatában vannak, hogy 
azok megvásárlásával hozzájárulnak 
a vidék megmaradásához, egy virágzó 
jövőképe kialakításához. 

A bolthoz webáruház is társul:  
www.helyenvalo.ro.

Részesei vagyunk a magyarországi 
Agrárminisztérium Falugazdász 
hálózatának. Ez egy kitűnő alkalom 
arra, hogy elmélyítsük kapcsolatunkat 
a helyi termelőkkel és előadásokat, 
munkaüléseket tartsunk nekik.

Zöld Csomó 
(Nod Verde)

A Zöld Csomó, vagy a pályázatban 
szereplő hosszabb nevén, Egy helyi 
termékintegrációs központ modelljének 
kifejlesztése, tulajdonképpen egy 
gazdasági kezdeményzést jelent, a 
rövid élelmezési lánc formájában, 
amely a gazdálkodóknak új értékesítési 
lehetőséget kínál, a fogyasztóknak 
pedig biztosítja a helyi élelmiszeripari 
termékek vásárlásának lehetőségét.

A Zöld Csomó az Agro Transilvania 
Központban bérelt székhelyén 
összegyűjti Dezmérről a fogyasztóktól 
és éttermektől kapott megrendelések 
alapján a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termékeket, amelyeket 
házhozszállítással vagy a munkapontján 
értékesít.

2018-ban a Zöld Csomó több mint 200 
termék forgalmazását és több mint 50 
termelő részvételét érte el.
Júniusban elindítottuk az online 
megrendelési platformot, majd 
tevékenységeket szerveztünk a Zöld 
Csomó közösség megerősítésére, amely 
a termelőkből és a fogyasztókból áll és a 
kölcsönös gondoskodáson, őszinteségen 
és bizalmon alapul.

A Zöld Csomó, a pihent földről származó 
élelmiszerek boltja, és a Civitas 
Alapítvány hozzájárulása a termelő 
és a fogyasztó közötti jobb kapcsolat 
kialakításához.

A Food Hub 
projekt és a 
Helyénvaló 
bolt
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 Projekt:  Facilitátorok hálózata 
szövetkezeti szervezetek 
fejlesztésére - COOP NET

Időtartama:
2017. január – 
2019. június

Költségvetés:
55.167 USD (csak a 
Civitas költségvetése)

Támogató:
Román-Amerikai 
Alapítvány

A Civitas státusa 
a projektben: 
Főpályázó

Iroda: Kolozsvár

Partnerek:
Románia Gazdasági 
Oktatási és Fejlesztési 
Központ,  
Román Európai Politikai 
Központ,  
Közösségi Közvetítés és 
Biztonság Központja, 
A Civil Társadalom 
Fejlesztéséért 
Alapítvány

 Projekt:  X. Udvarhelyszéki 
Gyümölcsfesztivál

Projekt időtartama:
2018. szeptember 14
2018. szeptember 16

Támogató:
több forrásból

Iroda:
Székelyudvarhely

Partnerek:
Székelygyümölcs Egyesület

A projekt keretében támogatást 
nyújtunk 25 mezőgazdasági szövetkezet 
létrehozásában és 80 személyt képezünk 
ki a szövetkezetek hatékony alapítása 
és működtetése terén. A Coop Net egy 
hálózat, amely támogatja a gazdák közötti 
társulást és együttműködést.
A Coop Net célja, hogy hozzájáruljon a 
jelenleg elérhető LEADER vagy Országos 
Vidékfejlesztési Program által biztosított 
finanszírozási alapok felelős és hatékony 
felhasználásához. Így, szakembereket 
készítünk fel, akik a közösség javára 
fenntartható gazdaságossággal 
létrehozzák és irányítják az egyesületeket 
és a szövetkezeteket.

A kezdeményezés kivitelezése során 80 
személyből álló csoportot fogunk képezni, 
hogy fenntartható struktúrákat hozzanak 
létre a gazdák számára és támogatást 
nyújtsanak a kistermelőknek a termékeik 
értékesítése folyamatában.

A projekt első szakaszában az egyesületek 
és szövetkezetek létrehozásához 
szükséges források felosztásáért felelős 
helyi akciócsoportok szakértőinek 
felkészítésére összpontosítottunk. A 
második szakaszban azokat szólítottuk 
meg, akik pályázatokat nyújtottak be a 
helyi akciócsoportok pályázati kiírásaira. 
Jelenleg, a harmadik szakasznál tartunk, 
ahol azokat szólítjuk meg, akik támogatást 

nyertek a megírt és benyújtott 
projektjeikkel. A negyedik és az utolsó 
szakasz címzettjei azok, akik vezetik 
a szövetkezeteket (menedzserek és 
tagok az irányítási struktúrákban). Az 
első kivitelezési év során már 57 Coop 
Net tagot számlálunk.

A hálózat tagjai a Helyi Akciócsoportok 
szakértői lehetnek, olyan személyek, 
akik pályázatokat készítenek saját 
maguk számára, de olyanok is, akik a 
szervezetek megalapítása érdekében 
már támogatást nyertek. A projekt 
ugyanakkor azokat is megcélozza, 
akik a Helyi Akciócsoportoktól 
kapott támogatásból létrehozott 
szövetkezeteket vezetik.

A hálózati csapatmunkára alapozva, 
a projekt, több olyan tanácsadói 
tevékenységen keresztül, amelyek 
a szervezetek fejlesztésére nyújtott 
támogatások kivitelezését segítik 
elő (tréningek, tanácsadói és 
felügyeleti szolgáltatás, munkaülések, 
állandó titkárság a facilitátorok 
tájékoztatására, a projekt során 
megalakult szövetkezetek felügyeleti 
látogatása), támogatást nyújt a 
kistermelőknek.

Gyümölcsfesztiváljaink 
Udvarhelyszék 
közösségeit szólítják 
meg és becsalogatják a Falut a 
Városba. A falvak kínálatának legjava 
mutatkozik be ezen eseményeken, 
minden, amit gyümölcsből el lehet 
készíteni. A rendezvényt tartalmas 
kulturális események tarkítják, 
sőt társrendezvénye az Erdélyi 
Táncháztalálkozónak. A 2018-as 
Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál, 
a TÍZES is a közösségek ünnepe 
volt. 12 közösség vett részt a 
fesztiválon: Csekefalva, Farkaslaka, 
Fenyéd, Fenyőkút, Firtosmartonos, 
Firtosváralja, Kecset, Kénos, 

Máréfalva, 
Oroszhegy, 

Székelymagyaros, 
Zetelaka. De jelen 

voltak a Foodhub hálózat 
csapatai is termékeikkel Iasi-ból, 
Putnáról és Kolozsvárról.

A legkitartóbb, leghűségesebb 
településeink, akik már tizedszer 
voltak velünk: Kénos, Farkaslaka, 
Firtosváralja, Oroszhegy és Kecset. 
Kalapot emelünk előttük!
A jelenlevő tizenkét közösség 
a fesztivál utolsó napján 10 
gyümölcsből álló gyümölcsízet 
főzött: a TÍZES-t. Ez volt a közösségek 
ajándéka a fesztivál résztvevőinek.
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 Projekt:  Erdélyi Gyógynövénykert 
Egyesület

Projekt időtartama:
Megvalósítást követően

Költségvetés:
253 917 svájci frank

Támogató:
Svájci–Román 
Együttműködési 
Program 

A Civitas státusa a 
projektben:
Főpályázó (program 
koordinátor)

Iroda:
Székelyudvarhely

Partnerek:
Bethlen Gábor Alap

Az Erdélyi 
Gyógynövénykert 
Egyesület 2017. április 
7-én jött létre 46 alapítótag 
részvételével, a székelyudvarhelyi 
Civitas Alapítvány által koordinált 
Erdélyi gyógynövénykert  
- Vidéken élő hátrányos helyzetű 
személyek szociális integrálása 
fenntartható gyógynövénygyűjtés 
és feldolgozás által - elnevezésű 
projekt keretében, amely a Svájci 
– Román Együttműködési Alap 
támogatásával valósult meg 2015. 
május 1 – 2017. október 31 között. 
Az egyesület feladata folytatni a 
projekt szellemében a gyógy- és 
aromanövények fenntartható 

gyűjtésére és 
feldolgozására 

vonatkozó közösségi 
célok teljesítését. A tagok 

érdekképviselete mellett, fontos 
célkitűzés a gyógy- és aromanövények 
feldolgozásának az elősegítése, a 
mezőgazdaságnak fenntartható 
módon történő fejlesztése céljából. 
Az egyesület programjaiban fontos 
szempont marad a továbbiakban 
is a hátrányos helyzetű személyek 
integrálása.

Folytatva a projektben 
hagyományteremtő céllal elindított 
Lókodi Gyógynövényes Nyílt Nap 
sorozatát, 2018-ban a Bethlen 

Gábor Alap (BGA) támogatásával szerveztük 
meg a rendezvény III. kiadását. A találkozó 
programjában szerepeltek elméleti előadások, 
gyakorlati bemutatók, műhelymunkák, 
amelyeken a résztvevők megismerkedhettek 
a gyógynövényekben rejlő lehetőségekkel, 
azoknak az egészségmegőrzésben, 
gyógyításban, gazdaságban, illetve a közösségek 
boldogulásában betöltött szerepével.

Szintén BGA támogatással vásároltunk a 
Kompetencia Központ számára egy három 
modulból álló, könnyen szétszedhető és 
szállítható, napenergiával működő szárító/
aszaló berendezést, amely egyrészt a 
kompetencia központban a gyakorlati oktatás 
szemléltetésére alkalmas, ugyanakkor közösségi 
célt is szolgál: az egyesület tagjai, valamint a 
Civitas Alapítvány Erdélyi gyógynövénykert 
projektjében létrejött közösségekkel együtt is 
használhatják, az általuk termelt/gyűjtött gyógy- 
és fűszernövények feldolgozására.
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 Projekt:  „Erdélyi Aromák” erdei 
gyümölcstermesztők 
szövetkezetének megalapítása

Projekt időtartama:
2018. május – 
2020. január

Költségvetés:
85.966,45 EUR

Támogató:
Országos 
Vidékfejlesztési Program 

A Civitas státusa a 
projektben: 
Főpályázó

Iroda:
Kolozsvár

A Civitas 
Alapítvány egy 
olyan projektet 
indított 2018-
ban az erdei 
gyümölcstermelők 
támogatására, 
amelynek célja 
az első szövetkezet 
létrehozása és 
fejlesztése ezen a területen 
belül, Kolozs megyében. A 
projekt szuggesztív elnevezése 
„Egy erdei gyümölcstermesztők 
szövetkezetének megalapítása 
és fejlesztése az Erdélyi Szamos 
Helyi Akciócsoport területén”. 
Utólag, a megalakított szövetkezet 
az „Erdélyi Aromák” nevet vette 
fel. E kezdeményezés célja a 
mezőgazdasági termelők agrár-
élelmiszerláncban való jobb 
integrációja, a mezőgazdasági 
termékek hozzáadott értékének 
növelése, valamint rövid élelmezési 
láncokon történő népszerűsítése 
a helyi piacokon. Letettük 
tehát az alapjait az első erdei 
gyümölcstermesztő szövetkezetnek 
Kolozs megyében.

Az alapítás kezdeményezői a Civitas 
Alapítvány valamint az a 9 alapító tag, 
akik az erdei gyümölcsök olyan széles 
skáláját dolgozzák fel, mint például 

a fekete és piros 
áfonya, málna, 
szeder, egres, 
fehér homoktövis 
stb. A szövetkezet 
tagjai Lózsárd, 

Szék, Kolozsborsa, 
Visa községekből 

származnak. A 
társulás célja, hogy 

a fogyasztóknak saját 
termésükből származó 

gyümölcsöket, valamint az 
erdei gyümölcsökből származó 
gyümölcsszirupokat vagy lekvárokat 
biztosítsanak. A másik cél a kis és 
közepes termelők támogatása és 
az új gazdálkodók ösztönzése az 
erdei gyümölcsök előállítására. A 
társulás előtt a kilenc alapító tag 
olyan problémákkal szembesült, mint 
például a növekvő munkaerőhiány, 
az értékesítési piac megtalálásának 
lehetősége. Ennek fő oka az 
egyes termelők által termelt kis 
gyümölcsmennyiség és a külföldről 
importált nagy mennyiségű erdei 
gyümölcs. Ezzel a társulási formával 
a szövetkezet igyekszik megoldani 
ezeket a problémákat a tagjai 
által termesztett gyümölcsfajták 
sokszínűsége révén, valamint a 
termékek fix és mozgó értékesítési 
pontjainak létrehozásával, kezdetben 
Kolozsváron.

 Projekt:  A kolozs megyei 
katonai (Cătina) „Füzes 
Forrása” gabonatermelők 
szövetkezetének létrehozása

Projekt időtartama:
2018. július – 
2020. április

Költségvetés:
97.870 EUR

Támogató:
Országos 
Vidékfejlesztési Program 

A Civitas státusa a 
projektben: 
Főpályázó

Iroda:
Kolozsvár

A „Növénytermesztők 
szövetkezetének létrehozása 
a Mezőség Helyi Akciócsoport 
területén” elnevezésű projekt 
biztosítja a Mezőségen lévő 
gabonatermelők támogatását olyan 
jogi személyiség létrehozása által, 
amely lehetővé teszi számukra a több 
erőforráshoz való hozzáférést és a 
termelési költségek csökkentését. 
A „Füzes Forrása” szövetkezetet a 
Mezőség Helyi Akciócsoport hozta 
létre európai forrásokból a Civitas 
Alapítvány támogatásával 2018. 
végén. A 10 alapító tag együttesen 
mintegy 1000 hektár földterületen 
termeszt kukoricát, napraforgót, 
szóját és búzát. A Civitas Alapítvány 
támogatást nyújt e termelőknek 
az üzleti terv megvalósításában,  a 
piacon való működéshez 
szükséges életképes 
módozatok 
megtalálásában, 
valamint a 
szervezési és 
menedzsmenti 
tevékenységek 
lebonyolításában.

A projekt 
keretében 
támogatjuk a 
gabonatermelők 
üzleti tervének 

kidolgozását és kivitelezését, segítve 
a szövetkezet fejlődését és belső 
működését, valamint tanácsot adunk 
a pénzügyi források megszerzéséhez 
is. A szövetkezet székhelye Katona 
faluban található.

A gabonatermelők együttműködése 
lehetővé teszi a közös technológiai 
beruházásokat, amelyekre szükségük 
van a termékek piacra jutásának 
javításához, mind mennyiségi, mind 
minőségi szempontból.

Az első szakaszban elvégezzük a 
dokumentálódó látogatásokat, 
fókuszcsoportokat szervezünk, 
adatgyűjtés zajlik az élelmiszerpiacról, 
az iparági szabványokról, a bevált 
gyakorlatokról, a versenytársakról 

és az innovatív márkákról. 
Mindezek a lépések 

elősegítik a belső 
értékek és  a 

márkanév 
meghatározását, a 
logó kiválasztását 
valamint az 
azonossági 
kézikönyv 
kidolgozását 

- szempontok, 
amelyek fontosak a 

szövetkezet jövőbeni 
fejlesztéséhez.



36 37

Mentorált 
szervezetek

A Civitas Consulting Kft 2008-ban 
lett alapítva a Civitas Alapítvány a 
Polgári Társadalomért által. A társaság 
nyereségét az alapítvány használja 
fel, amelyet a helyi közösségek és a 
polgári társadalom fejlődését szolgáló 
projektekre fordít. A Civitas Consulting 
csapata 2017-ben változatlan 
maradt, mely stabilitást és kedvező 
környezetet biztosított a szervezet 
fejlődésére.  
 
A 2018-as év eredményeit, a PNDR 
és a ROP keretében a 16 projektnek 
finanszírozásra való benyújtása, 
valamint az előző években a 
végrehajtási szakaszban benyújtott 

projektek folytatása jelentette.  
Az előző évekhez képest a 
közbeszerzési tanácsadással 
kapcsolatos szolgáltatások jelentősen 
nagyobb arányt képeztek a
munkánkban.

Úgy véljük, hogy legjelentősebb
eredményeink, egy regionális
fontosságú üzleti inkubátor
létrehozására irányuló projekt
benyújtásában, valamint a csapatunk
számára egy új belső átszervezésben 
nyilvánultak meg.

Civitas
Consulting

 Projekt:  Egészségünk megőrzése friss, 
helyi termékek által

Kezdés napja: 
2018. szeptember 14

Költségvetés: 
8.429,14 lej, amelyből 
a Székelyudvarhelyi 
Önkormányzat 
hozzájárulása 7500 lej

Támogató:
Székelyudvarhely 
Önkormányzata

A Civitas státusa a 
projektben: 
Főpályázó

Iroda:
Székelyudvarhely

Az egészséges életmód egyik 
legfontosabb eleme az egészséges és 
helyes táplálkozás. Elengedhetetlen,
hogy a fiatalok minél
biztonságosabb forrásokból 
tájékozódjanak az élelmiszerek 
beszerzésének módozatáról.  
A projekten keresztül arra 
törekedtünk, hogy felhívjuk a 
figyelmet a friss, helyi természeti 
termékek fogyasztásának szerepére a 
középiskolás diákok körében.

A projekt keretében tájékoztató 
kampányt szerveztünk a helyi, 

friss, természetes termékek 
használatának hatásairól és 

előnyeiről. A figyelemfelkeltő
kampány hét interaktív előadást

tartalmazott, amelyek 
Székelyudvarhely
hét középiskolájában voltak előadva. 
Ezek keretében, 
termékkóstolásokat szerveztünk 
és helyi termékeket tartalmazó 
csomagokat osztottunk ki a 
résztvevőknek. Ugyanakkor, 200 
darab tájékoztató füzetet osztottunk 
ki a projektben résztvevő diákoknak 
és középiskolai tanároknak, amelyek 
az egészséges táplálkozásról, 
valamint a helyi termékeknek a napi 
étrendben való használatáról kínáltak 
útmutatást. 

A projekt résztvevőinek száma: 210 
diák, 14 tanár, 20 önkéntes (beleértve 
a projektcsapatot).
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Csapatunk

KOLUMBÁN Gábor
Igazgatótanács elnöke

Smaranda ENACHE
Igazgatótanács tagja

ECKSTEIN KOVÁCS Péter
Igazgatótanács tagja

BAKK Miklós 
Igazgatótanács tagja

HAJDÓ Csaba
Igazgatótanács tagja

ORBÁN Árpád
Igazgatótanács tagja
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BALOGH Márton
Regionális igazgató

KISS Emese
Gazdasági igazgató

Carmen CIOBANU 
Programigazgató

Valentin FILIP 
Programigazgató

Andreea SUCIU
Programigazgató

DÉNES Lajos-Géza
Ügyvezető és  

pénzügyi igazgató

Cristina BADEA
Közgazdász

Andreea OLTEANU
Közgazdász

Adrian M. POPA
Projektvezető

Antoneta STATE
Projektvezető

Anca ODOBLEJA
Projektvezető

Gabriela DEMIAN
Projektvezető

Alexandra ANGHEL
Projektvezető

Silvana APOSTU
Projektvezető

Gheorghiță TODICA
Projektvezető

Ruxandra SIDOR
Projektvezető

Simona BARTIȘ
Projektvezető

Raluca DROZAN
Célcsoport szakértő

Gabriela Lupea
Közgazdász

Loredana LAZA
Közgazdász

BODI Brigitta
Adminisztratív titkár

GÁBOS Izabella
Adminisztratív titkár

Alexandra NAE
Projekt  

asszisztens

CSORBA Zsuzsanna
Projekt  

asszisztens

LÁSZLÓ Edit
Projekt  

asszisztens

SZABÓ Csaba 
Projekt asszisztens

BALÁZS Evelin
Projekt  

asszisztens

Andrei LUCACIU
Gyakornok

KIS Zoltán
Programigazgató 

BÁKAI Magdolna
Projekt manager

MOLNOS Zsuzsánna
Projekt asszisztens

BUCUR Bernadett
Projekt asszisztens 

MENYHÁRT Sarolta
Projekt asszisztens

SZOTYORI Anna-Mária
Projekt manager

MOLNÁR Judith
Programigazgató

MIHÁLY István
Projekt asszisztens

CSIKI Kinga-Katalin
Eladó

DÉNES Izabella
Eladó

DOBAI Margit
Üzletvezető

BÁLINT Magdolna
Tanácsadó

BARTHA-PÁL Csaba
Projekt manager
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UNIUNEA EUROPEANĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN 

(POCU)

Támogatók és partnerek

Hazai partnerek:
Hargita Megyei Innovációs és 
Inkubációs Szövetség

Fenntartható Társadalomért Egyesület 
(Asociația Centrul pentru o Societate 
Durabilă)

Reciproca Egyesület

Közösségi Közvetítés és Biztonság 
Központja (Centrul de Mediere și 
Securitate Comunitară-CMSC)

“Romániai Gazdasági Oktatási és 
Fejlesztési Központ (Centrul pentru 
Educație Economică și Dezvoltare din 
România-CEED)”

Közpolitikai Központ-CENPO

“Román Európai Politikai Központ 

(Centrul Român pentru Politici 
Europene-CRPE)”

Magyarszarvaskend község

Gyeke község

„Mezei méz” Mezőgazdasági 
Szövetkezet

Tranzit Ház Alapítvány (Fundația Casa 
Tranzit)

Diakónia Keresztény Alapítvány

Open Fields Alapítvány

A Civil Társadalom Fejlesztéséért 
Alapítvány- FDSC

Fejlesztési Tanácsadó Csoport (Grupul 
de Consultanță pentru Dezvoltare-
DCG)

Nemzetközi partnerek:
ACFI-FIAS (Belgium)

Comité Européen de Coordination (Belgium)

Coopérative d’Initiative Jeunes (Franciaország)

Fundació Privada Trinijove (Spanyolország)

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” (Lengyelország)

PREPARE

SYTY (Finnish Village Action Association)

Bethlen Gábor Alap

Iceberg Consulting KFT

Junior Achievement Románia (JAR)

Székelygyümölcs Egyesület

„Helyénvaló” bolt

Erdélyi Táncháztalálkozó

Gyulafehérvár Polgármesteri Hivatala

Stoian Vasile egyéni vállalkozó

Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala

Gyekei Általános Iskola

World Vision Románia
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Pénzügyi jelentés

Bevétel  5,172,526 lej
Állami forrásból származó vissza nem térítendő támogatások  3,333,441 lej      64% •
Magánjellegű forrásból származó vissza nem  
térítendő támogatások     1,460,786 lej      28% •
Adományok, támogatások (magánszemélyek és társaságok),  
kamatok        45,613 lej        1% •
Osztalék      137,812 lej        3% •
Gazdasági társaságból származó bevétel      142,641 lej        3% •
Más bevételek          52,233 lej        1% •

 Költségek  4,282,670 lej
Projektek kivitelezési költségei    3,825,122 lej      89% •
Adminisztratív költségek        457,548 lej      11% •

Nettó eredmény  889,856 lej



Kolozsvári Iroda

Eremia Grigorescu utca, 77. szám
400304 Kolozsvár, Kolozs megye, Románia

tel. +40-264-590.554
tel./fax +40-264-590.555

office@civitas.ro

Székelyudvarhelyi Iroda

Solymossy utca, 29 szám
535600 Székelyudvarhely, Hargita megye, Románia

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


