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2020 - a megoldások és az 
összetartás esztendője

Ebben az évben a Küldetésünk, hogy segítsük a 
közösségeket virágzóbbá, egészségesebbé és 
erősebbé válni, talán még jobban 
foglalkoztatott, mint bármikor előbb.

A kihívásos időkben gyakorlott vezetőkre van 
szükség, akik bizalmat és megoldásokat tudnak 
nyújtani.

És mi felvállaltuk ezt a szerepet, hiszen 
felkészítettük erre magunkat. A közel 30 éves 
tapasztalatunk, a kivitelezett komplex 
projektjeink, csapataink kohéziója, valamint a 
kockázatok merész bevállalása, mindezek 
hozzájárultak annak a szilárd alapnak a 
kiépítéséhez, amelyek döntően befolyásolták az 
új helyzetekhez való alkalmazkodás 
gyorsaságát.

Ha adminisztratív szinten a csapatok keretében 
folytatott munka és a kapcsolattartás 
átrendezése természetszerűen megtörtént, de 
mégis kihívást jelentett a félelem, a 
bizonytalanság, az egyes közösségek 
bezárkózása, így egyes projektek 
m e g v a l ó s í t á s á n a k / f o l y t a t á s á n a k 
megnehezülése vagy épp ellehetetlenülése. 

Találtunk mégis erőt önmagunkban és 
erősítettek a kedvezményezettekkel korábban 
kialakított szilárd kapcsolataink.  Nem 
felejtettük el a lényeget, azt hogy képesek 
vagyunk alkotni mindegyik közösségben, 
amelyhez tartozunk. Több empátiát és 
szolidaritást kellett felmutassunk, és 
energiánkat minden esetben a legmegfelelőbb 
megoldások megtalálására fordítottuk.

Nehéz esztendőt tudunk magunk mögött, 
amelyben az Együtt jelentette a legértékesebb 
stratégiát. Egy ilyen esztendőben akár a 
kockázatok vállalása, akár a sikerek 
megünneplésének öröme fontosabbakká 
váltak, mint bármikor korábban. 

Az év végén magabiztosabbnak találtuk 
magunkat az általunk sugárzott bizalom által, 
erősebbek lettünk, mivel tapasztaltuk a bevont 
közösségeink megerősödését.



Szeretettel köszöntöm a Civitas Alapítvány 
kuratóriuma és az egész csapatunk nevében. 
Figyelmébe ajánlom alapítványunk közel 
harminc éves történetének talán legnehezebb 
évéről szóló tevékenységi beszámolónkat. 
Elolvasva, lapozgatva évi jelentésünket, 
betekintést nyerhet elkötelezett csapatunk 
munkájába, lebonyolított pályázataiba. Ezen 
túlmenően, azonban rálátása nyílik azokra a 
stratégiai területekre, amelyeket fontosnak 
tartottunk a világjárvány esztendejében.

Talán sokan úgy fognak emlékezni majd száz év 
múlva, hogy a huszonegyedik század 2020 - ban 
kezdődött el tulajdonképpen a világjárvánnyal, 
akárcsak a huszadik század az első világháborút 
követő in�uenzajárvánnyal. Akkor is egy világ 
véget ért, és valami teljesen más kezdődött el. 
Ma már elég biztosra vélhetjük, hogy az életünk a 
világjárvány után már nem ott fog folytatódni, 
ahol abba maradt előtte. Megváltozott a 
világszellem! Új idők szele ébredez!
Éves jelentésünk erőfeszítéseinket is tükrözi.  

Azt, hogy miként sikerült a világjárvány alatt 
hozott korlátozó intézkedések közt folytatnunk 
tevékenységeinket. Sajnos voltak olyan elkezdett 
projektjeink, megnyert pályázataink, amiket 
nehezen, vagy egyáltalán nem tudtunk folytatni. 
Jelentésünk mégsem a túlélésről, hanem a 
fenntarthatóságról szól. Összpontosítás volt a 
vezérfonal. Kezdeményezéseink közelebb 
kerültek a gyakorlatiasság, és a közösségi 
elvárások követelményeihez. A gazdaságra és az 
Életre koncentráltunk.

Bemutatott tevékenységeink azt a jövőképet is 
tükrözik, melynek fényében a jövőt teremtjük, az 
együttműködő és közösségi felelősségvállaláson 
alapúló helyi gazdaságot.
Négy stratégiai prioritás nyilvánul meg a 
beszámolóba: 
•  Startup vállalkozások életre segítése komplex 
oktatási és mentorálási folyamattal asszisztált 
tőketámogatással.
• Termelő és értékesítő szövetkezetek életre 
hívása helyi és kistérségi gazdasági 
együttműködés céljából.
• Társadalmi vállalkozások indítása, válaszként 
azokra a társadalmi szükségletekre, igényekre, 
amelyekre a pro�torientált gazdaság nem talált 
megoldást ezidáig.
• Felnőtt emberek és gyerekek képzése, 
felkészítése a jövő kihívásaira. Esélyteremtés 
együttműködéssel iskolákkal, helyi 
közösségekkel.

Az összpontosítás, azonban a folyamatok 
életszerű valóságában nem egyszerűsítette le a 
feladataink bonyolultságát, de a beavatkozásaink 
hatékonyságát és eredményességét jelentősen 
megnövelte. Ezáltal munkánk kitisztultabb, 
átláthatóbb és nehezebb lett. Megtanultunk a 
lényegre, az igazán fontos dolgokra �gyelni. És ez 
a szemlélet már az új időket is jellemezni fogja.

Kedves érdeklődő olvasó!

Kolumbán Gábor 
a kuratórium elnöke 
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Új Vállalkozók (ÚJ Vállalkozók-egy Plusz az északnyugati START-UP-ok 
részére)

Leírás: 
A projekt 38, vállalkozást indítani akaró, merész személy álmai megvalósítását támogatta. 
Ők olyan emberek köréből kerültek kiválasztásra, akik elképzelték egy új vállalkozás elindítását Bihar, 
Beszterce-Naszód, Kolozs, Máramaros, Szatmár és Szilágy megyék városaiban. Ebben a 
folyamatban a Civitas feladatául 17 ilyen új vállalkozásnak a megsegítése, adminisztrálása jutott. 
A projekt időtartama:  2018. január – 2021. április
Költségvetés: 8.900.412,34 RON
Támogató: Európai Szociális Alap, a Humánerőforrás Operatív Program által, POCU/82/3.7/104273
Civitas Alapítvány szerepe: Főpályázó
Partnerek: Fejlesztési Tanácsadó Csoport (Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare-DCG), 
Közpolitikai Központ (Centrul pentru Politici Publice-CENPO)
Kedvezményezettek: 309 személy (alkalmazottak, magánvállalkozók, munkanélküliek és inaktív 
személyek), akik lehetőséget kaptak arra, hogy részt vehessenek egy vállalkozásfejlesztő képzésen. 
Ezek a személyek üzleti terveket készítettek. Egyrészük be is nyújtotta ezt megmérettetésre. Ezekből 
választódott ki megtámogatásra 38 üzleti terv, bennük összesen 79 új munkahely létrehozása volt 
felvállalva.   

„Továbbra is lenyűgöz bennünket a vállalkozók ereje, 
hogy megküzdenek üzleti ötleteikért, azok hatásáért, 
legyen szó akár technológiai hatásról, akár társadalmi 
vagy környezeti hatásról, vagy akár egyszerűen csak az 
ügyfeleik igényeinek kielégítéséről. Ez a tapasztalás 
arra ad elszántságot, hogy még inkább 
bekapcsolódjunk a támogatásukba". 

Carmen Ciobanu - projektmenedzser
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A PROJEKT HELYZETE

2020 az üzleti tervek kivitelezésének 
végét jelentette annál a 37 új 
vállalkozásnál, akik folytatták a 
projektet, legnagyobb részük esetében 
lezárva a fenntarthatósági időszakot is. 
Most abban a szakaszban vagyunk, 
amikor feltérképezzük, hogy a projekt 
integrált tevékenységei milyen hatást 
gyakoroltak a vállalkozókra és a 
létrehozott, induló (start-up) 
vállalkozásokra.

A munkaerő-piaci foglalkoztatás 
növelése, a start-up ökoszisztéma 
fejlesztése, a vállalkozói készségek 
fejlesztése szerepelnek a romániai 
Észak-nyugati fejlesztési régióban több 
mint 300 ember megsegítését 
előirányzó projekt célkitűzései között.  
A tevékenységek a következő lépéseket 
feltételezik: üzleti tervek versenye, 38 
üzleti terv kiválasztása illetve 
támogatása, szakmai gyakorlatok 
elősegitése, mentorálás, üzleti tervek 
gyakorlatba ültetése, a megpályázott 
költségvetés kimeritése és folyamatos 
tanácsadás. 

RÉSZLETEK

• 309 résztvevő, amelyből legkevesebb 150 nő;
• 309 feliratkozó a vállalkozásfejlesztő képzésre;
• Az Észak-Nyugati fejlesztési régió minden megyéjéből legalább 20 személy 
   vett részt a képzéseken;
• 38 finanszírozásra kiválasztott üzleti terv;
• A projekt keretében az Észak-nyugati fejlesztési régió mindegyik megyéjében 
   legalább két vállalkozás jutott támogatáshoz;
• 79 új munkahely jött  létre

SZÁMADATOK
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Start-Up@KÖZPONTI RÉGIÓ

A Központi fejlesztési régióban kivitelezett projekt fő célja, hogy támogassa a vállalkozói 
ökoszisztémát, az induló vállalkozásokat (start-up), mindezeket 48 elinduló vállalkozás esetében 
vállalkozói képzési tevékenységekkel, mentorálással és pénzbeli támogatással. Ezekből 8 vállalkozás 
a kolozsvári Civitas Alapítvány által jutott támogatáshoz. 
A projekt időtartama: 2018. január – 2021. május 
Költségvetés: 11.887.011,47 RON
Támogató: Európai Szociális Alap, a Humánerőforrás Operatív Program által, POCU/82/3.7/104273
Civitas Alapítvány szerepe: Partner
Partnerek: Fejlesztési Tanácsadó Csoport (Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare-DCG) – 
Főpályázó, Iceberg Consulting Kft, Gyulafehérvár megyei jogú város

A projekt keretén belül a Civitas Alapítvány a 
vállalkozói készségek fejlesztését segítő 
képzéseket szervezett és kivitelezett, valamint 
segítette az üzleti tervek megvalósitásában 
�gyelmbe véve a támogatás feltételeit.
Az üzleti tervek megvalósításának kezdeti 
időszaka a támogatási szerződés aláírásától 
számított 12 hónap volt, a vállalkozók ezt az 
időszakot 2019 közepén kezdték el. Nagyon 
fontos állomás volt a vállalkozók a 
�nanszirosási szerződésben szerepelő utolsó 
részlethez szükséges feltételek teljesitése, 
valamint az első támogatási részlet 
nagyságának megfelelő üzleti bevétel 
legalább 30%-nak a megvalósítása. Ezt az 
első hónapokban a vállalkozóink legnagyobb 
része el is érte.  

2020-ban a vállalkozók egy része belépett a hat 
hónapos fenntarthatósági időszakba, melynek 
célja a munkalehyek illetve a vállalkozás 
életképességének megőrzése. Egyesek 
számára kihívásokkal teli időszak volt, mivel 
érinti a világjárvány okozta konjunktúra, 
különösen 2020. első részében.

„Abban az örömben volt részem, hogy olyan 
emberekkel találkozhattam, akik szívesen dolgoznak 
különböző tevékenységi területeken. 
Pénzügyi-gazdasági területen szerzett szakmai 
tapasztalataim segítettek bizalmi kapcsolatot 
kialakítani a vállalkozókkal, különösen a költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos döntések tekintetében” 

Bakó Annamária  – közgazdász, vállalkozás-felügyeleti szakértő 
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A PROJEKT HELYZETE

KEDVEZMÉNYEZETTEK 

Az üzleti tervek megvalósítási időszaka 
7 vállalkozás esetében lezárult, 
számukra a fenntarthatósági időszak 
következik. 
A projekt 2021 május 31.-ig tart, a 
szakértők tevékenysége viszont 
folytatódik a fenntarthatóság időszak 
végéig. 

A projekt kedvezményezettjeinek induló 
vállalkozásai különböző tevékenységi 
területeken fejtik ki tevékenységeiket: 
alternatív terápia, HoReCa, cukrászati 
laboratórium, tereprendezés, 
tanácsadás, illetve rekreációs és 
szórakoztató szolgáltatások nyújtása a 
gyermekek számára.
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SELC – Social Enterprises in Local Communities (Szociális vállalkozások a 
helyi közösségekben)

„Tanulj és add tovább!”
Hiszünk abban, hogy a szociális gazdaság az egyik munkahelyteremtő erő, amely hozzájárul a 
társadalmi kohézióhoz, a gazdasági növekedéshez és a helyi közösségek jólétéhez.
Így a projektpartnerekkel közösen inkubációs modelleket hoztunk létre a szociális vállalkozások 
számára, amelyek később hasznavehetővé válhatnak nemzeti szinten is, Romániában, 
Olaszországban és Cipruson.
A programok így innovatív tanulási eszközökké válnak úgy a partnerszervezetek, mint  a 60 vállalkozói 
pro�lú felnőtt számára is, akiket Romániából, Olaszországból és Ciprusról választanak ki.
A project céljai közé sorolhatunk egy olyan Internetes felület létrehozását, amely biztositja szociális 
ötleteik népszerüsitését, érvényesitését illetve etek �nanszirozását.

A projekt időtartama: 2019 december – 2021 június
Költségvetés: 226.229 Euro
Támogatók: A Szakképzés Területén Működő Közösségi Programok Nemzeti Ügynöksége (Agenţia 
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și Formării Profesionale), 
Együttműködés az újításért és a jó példák kicseréléséért, KA204-063879 Stratégiai 
partnerségek-Felnőttképzés az Erasmus+ program által 
Civitas Alapítvány szerepe: Főpályázó
Partnerek: Danis Vezetésfejlesztési Alapítvány (Fundaţia Danis pentru Dezvoltare 
Managerială)-Kolozsvár, Nonpro�t Jogalkotási Központ Egyesület (Asociaţia Centrul pentru 
Legislaţie Nonpro�t CNLR) -Bukarest, Consorzio Materahub Industrie Culturali e 
creative-Olaszország, Synthesis Center for Research and Education Limited-Ciprus, Diesis 
Coop-Brüsszel

„Tekitntve az Erasmus+ projektekre, a világjárvány megfosztott 
bennünket az ilyen típusú �nanszírozás egyik központi elemétől a 
mobilitástól. Ebből kifolyólag partnereinkkel együtt új megoldásokat 
kellett találnunk, annak érdekében, hogy a projektekben felvállalt 
mutatókat tudjuk elérni.
Azt érzem, ez az időszak közelebb hozott bennünket a 
partnereinkhez, és lehetőséget adott arra, hogy kilépjünk 
komfort-zónánkból. A COVID járvány miatt a szokásosnál több 
megbeszélésen vettünk részt, annak érdekében, hogy a projekt 
megfelelő paraméterek szerint müködjön. Reméljük a dolgok pozitív 
irányba fognak változni és a partnerekkel és a   Nemzeti 
Ügynökséggel közösen minöségi projek eredmenyeket tudunk 
elérni."

Carmen Gancea – projektkoordinátor 
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A projekt megvalósításának során és 
eredményeképpen kétféle 
kedvezményezettről beszélünk:
- a képzésben vagy továbbképzésben 
résztvevők száma 10 fő, amely a 
projektben foglalkoztatottak köréből 
származik. Ezek a résztvevök a 
társadalmi inkubáció minden lépésének 
és eszközének, üzleti modelljének 
elsajátításával fejlesztik készségeiket. 
További 60 vállalkozói kezdeményezést 
felmutató felnőtt csatlakozik, akik 
fejlesztik a szociális vállalkozások 
indításához szükséges képességeket;
- olyan személyek és intézmények, 
amelyek a projekt keretén belül 
kifejlesztett összes szellemi tudást 
gyümölcsöztetni tudják.

KEDVEZMÉNYEZETTEK

- 32 esettanulmány kifejlesztése Lengyelországban,    
  Olaszországban, Ciprusban, Franciaországban, 
  Spanyolországban, Belgiumban és Romániában 
  inkubátorokra, központokra (hub), pénzügyi eszközökre 
   vagy a szociális vállalkozásokra vonatkozóan;
- 3 Romániában, Olaszországban és Ciprusban
  működőképes szociális inkubációs modell,;
- 3 Romániára, Olaszországra és Ciprusra vonatkozó
   közpolitikai tájékoztató (policy briefs);
- 1 szociális ügyek inkubálásához integrált modell ;
- 1 útmutató a szociális vállalkozások inkubálásához;
- 1 eszközkészlet a szociális vállalkozások számára;
- 1 tanterv a projektben résztvevő 10 szakértő 
   képzéséhez;
- 1 szociális vállalkozási tanfolyamhoz szükséges 
   tanterv, a partnerországokból származó 60 felnőtt 
   számára.

A PROJEKT HELYZETE

A kutatások és az esettanulmányok 
eredményei, három szociális 
vállalkozások inkubációs modelljét 
fogják eredményezni, amelyek 
megfelelnek a minden egyes országban 
beazonosított sajátos szükségleteknek. 
Ezek az eredmények fogják képezni 
annak a három közpolitikai 
tájékoztatónak az alapját (Románia, 
Olaszország, Ciprus), amelyek a 
szociális vállalkozásokkal és a 
�nanszírozásukkal kapcsolatosan 
ajánlásokat tartalmaznak a nemzeti 
központi hatóságok és az európai 
intézmények számára (Belgium).
Ugyanakkor két modellt is ki fogunk 
dolgozni a humánközpont design - 
human center design - elvén alapuló 
szociális vállalkozói professzionális 
képzéshez, úgy a partnerek 
munkatársai, mint a vállalkozásokat 
kezdeményező felnőttek számára.
Innovatív, alternatív �nanszírozási 
eszközt hozunk létre vállalkozók és 
szociális vállalkozások számára, illetve 
egy transznacionális, többnyelvű, 
részvételi �nanszírozási Internetes 
felületen 12 közösségi �nanszírozás 
(crowdfunding) kampányt fogunk 
lebonyolítani.

SZÁMADATOK
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- 8 helyi közösségben 24 ifjúsági munkás pénzügyi oktatásban részesül, amely során az 
  alapvető pénzügyi ismereteket fog elsajátitani;
- a pénzügyi ismereteik fejlesztése érdekében 238 fiatal és 181 fiatal vállalkozó vesz részt 2 
  vegyes és változó mozgásban (mobilitásban) valamint 16 helyi műhely-munkában;
- 28 fiatal és 21 fiatal vállalkozó vesz részt közvetlenül a projekt során 2 nemzetközi, vegyes 
  mobilitási tevékenységben azért, hogy fejlesszék pénzügyi ismereteiket, non-formális 
  tevékenységek, multimédiás források és digitális tanulási eszközök által;
- további 330 fő részesül majd a helyi műhelymunkákban, tesztelik a képzési 
  eszközök-tárakat és az oktatási játékokat, amelyek megtervezésére a projekt kivitelezése 
  során kerül sor.

Youth Finance Academy (Ifjúsági Pénzügyi Akadémia)

A Youth Finance Academy célja, hogy három pénzügyi oktatási eszközből álló gyűjteményt hozzon 
létre az ifjúsági civil szervezetek számára, amelyek segítségével a �atal vállalkozók, két év leforgása 
alatt, magas színvonalú pénzügyi ismeretekhez juthassanak.

Célkitűzések:
- állami, magán és nonpro�t szektorokból érkező, pénzügyi szakértőkből álló, szektorokat átívelő 
hálózat létrehozása, amely szakértelemével aktívan hozzájárul a projekt képzés-csomagjának, az 
oktatójátékoknak és a multi-médiás tartalmak (podcast, micro-oktató videók és egyéb cikkek) 
kidolgozásához; mindez elősegiti a középiskolai-, egyetemi- és civil szervezeteken belüli pénzügyi 
nevelés bevezetésének szükségességét a népszerűsítését,  6 nemzeti szeminárium, valamint a 
�atalok pénzügyi oktatási Fórumának kivitelezését;
- 24 ifjúsági munkás képzése, akik egy rövid távú személyzeti képzési folyamat által, pénzügyi 
oktatókká válhatnak 8 helyi közösségben,;
- pénzügyi tanulási eszközök megtervezése, amelyek hozzájárulhatnak 238 �atal és 181 �atal 
vállalkozó pénzügyi alapvető ismereteinek fejlesztéséhez, 2 mobilitás program és 16 helyi műhely 
keretében.
A projekt időtartama: 2020  január 12 – 2022 november 11
Költségvetés: 256.804 Euro, amelyből a Civitas Alapítvány költségvetése 25.337 Euro
Támogató: Erasmus+ Key Action 2 STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION, 
TRAINING AND YOUTH - KA205 - Strategic Partnerships for youth 
Civitas Alapítvány szerepe: Partner
Partnerek: Monomyths Association, Nuorisokeskus Piispala, SDRUZHENIE WALK TOGETHER, 
TERRAM PACIS, -INTER COLLEGE APS, ASOCIACIJA TAVO EUROPA, ENTREPRENEURSHIP AND 
SOCIAL ECONOMY GROUP

      

Alexandra Nae – Projektfelelős

SZÁMADATOK
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KEDVEZMÉNYEZETTEK
A „Transylvanian Moviepreneurs” projekt 
vállalkozói ismeretek integrált oktatási 
tevékenységek sorozataként épül fel, amely a 
következőket tartalmazza: tanulmányút 
Izlandra a know-how kölcsönös átadása 
céljából a kulturális vállalkozás és a 
�lmművészet területein, vállalkozói képzés a 
kulturális területen kidolgozandó üzleti tervek 
témájában,  �lmes bootcamp a �lmipar �atal 
szakemberei részére, valamint egy etnikai, 
vallási, szexuális, társadalmi és kulturális 
kisebbségekkel foglalkozó rövid�lm 
elkészítése. Ezt a kis�lmet levetítések során 
fogjuk terjeszteni, az ország különböző 
pontján.

Transylvanian Moviepreneurs

A Transylvanian Moviepreneurs egy vállalkozói oktatási projekt a kulturális és kreatív iparágakban 
dolgozó �atal szakemberek számára. Fő célja kapcsolatok teremtése a kreatív iparágak legjobb 
szakemberei illetve ezen terület vállalkozói között, hangsúlyt fordítva a vállalkozói környezet üzleti 
modelljeire.

A projekt időtartama: 2020  szeptember -2021 december 
Költségvetés:  951.820,00 RON
Támogató: A projektet SEE alapból támogatják, amelyet a romániai Művelődési Minisztérium és a 
Menedzsment Osztály indítottak el, a RO-CULTURA program által.
Civitas Alapítvány szerepe: Főpályázó
Partnerek: 23 FILM STUDIO & MEDIA SRL (Románia), Projects ehf (Izland)

„A kulturális-kreatív iparágak a jövő iparágai lehetnek."

Carmen Ciobanu - Projektmenedzser

Fiatal, 20-35 év közötti, a televíziózás és 
�lmművészet, a képzőművészet, az újságírás 
és a kiadói területen dolgozó, a vállalkozói 
képzési programban résztvevő szakemberek. A 
végső kedvezményezettek pedig a kulturális 
tevékenységek iránti társadalmi érdeklődők - a 
nagyközönség.
A projekt célja, hogy új megközelítéssel 
forduljon a vállalkozói környezethez. E cél által 
lehetőség adódik kialakitani új stratégiákat és 
munkamódszereket, tanulmányi látogatásokon 
résztvenni illetve üzleti tanfolyamokat 
szervezni.  A projekt végső célja egy �lm 
elkészitése a bootcamp keretén belül.
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2020 januárjában lezárult a székelyudvarhelyi 
Civitas Alapítvány történetének egyik 
legnagyobb lélegzetű projektje. A kerek 
három évet felölelő időszak alatt számos 
személynek hoztunk pozitív változást az 
életében, akár ismeretanyag megosztásával, 
akár hathatós anyagi segítségnyújtással egy 
új vállalkozás létrehozásában. 
Fontosabb tevékenységek:
1. A lakosság tájékoztatása a projektről, a 
bekapcsolódás előnyeiről és lehetséges 
eredményeiről. Csoportos és egyéni 
tájékoztató eseményeket szerveztünk 
Brassó-, Fehér-, Hargita-, Kovászna-, Maros- 
és Szeben megyékben. 
2.Egy szelekciós eljárás eredményeként 
kiválasztottunk 420 olyan személyt, akiknek 
szándékában volt, hogy ismereteket 
szerezzen vagy elindítson egy vállalkozást, és 
meghívtuk elméleti és gyakorlati 
vállalkozásfejlesztő képzésünkre.
3. A képzés záróvizsgáján a vizsgázók egy 
általuk elkészített üzleti tervet mutatták be, 
utána még egy hónap állt a rendelkezésükre, 
hogy azt tökéletesítsék és benyújthassák az 
üzleti tervek versenyébe. 

162 személy nyújtotta be üzleti tervét a 
megmérettetésre.
Egy független zsűri segítségével 36 üzleti 
tervet választottunk ki, amelyek tulajdonosai 
megkapták a lehetőséget, hogy 
megvalósításukhoz egyenként 177.740 lej 
értékű, de minimis jellegű támogatáshoz 
juthassanak.
4. A leendő vállalkozások tulajdonosai szakmai 
gyakorlaton vettek részt. 
5. Az üzleti tervek kivitelezése céljából a 
kedvezményezettek 36 új vállalkozást (KFT) 
jegyeztettek be, városon. A projekt kertében 
76 új munkahely jött létre. 
6. Az üzleti tervek megvalósítása során a 
vállalkozóknak szakmai támogatást, 
tanácsadást biztosítottunk, valamint 
vállalkozásuk felügyeletben részesült a projekt 
végéig.
7.  A projekt során elkészült egy szakmai 
tanulmány, amelyben a projekt keretében 
létrehozott és projekten kívüli vállalkozások 
képviselőinek segítségével megvizsgáltuk az 
vállalkozói környezet aktuális helyzetét 
Romániában, de kiemelten a közép-romániai 
fejlesztési régióban. 

SPEED-Spre o Economie E�cientă și Dezvoltată

A projekt főcélja a Közép-romániai fejlesztési régióban élő lakosság életszínvonalának növelése, a 
vállalkozói képességek fejlesztése, nem mezőgazdasági városi vállalkozások kialakítása, valamint új 
és minőségi munkahelyek megteremtése.

A projekt időtartama: 2018. január – 2021. január 
Költségvetés: 10.683.494 RON
Támogató: Európai Szociális Alap, a Humánerőforrás Operatív Program (POCU 2014-2020) által 
A Civitas Alapítvány szerepe: Főpályázó 
Iroda: Székelyudvarhely 
Partner: Hargita Megyei Innovációs és Inkubációs Szövetség

„Fejlődjünk együtt!”

Kis Zoltán - projektfelelős

SPEED – Egy hatékony és fejlett gazdaságért
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- 1205 személyt tájékoztattunk a projektről, a bekapcsolódás előnyeiről és 
   lehetséges hozadékairól;
- 363 személy végezte el sikeresen vállalkozásfejlesztő képzésünket;
- 36 vállalkozást jegyeztünk be, amelyek egyenként 177.740 lej értékben jutottak 
   vissza nem térítendő támogatáshoz;
- ezekben a vállalkozásokban 76 új munkahely jött létre. 

SZÁMADATOK:
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20 olyan mezőgazdasági szövetkezet 
vezetői (menedzserek és elnökök), 
amelyek a jelenlegi �nanszírozási 
ciklusban jöttek létre Romániában, a 
Helyi Akciócsoportok által elindított 
társulási intézkedések által.

KEDVEZMÉNYEZETTEK

A kutatások és az esettanulmányok 
eredményei, három szociális 
vállalkozások inkubációs modelljét 
fogják eredményezni, amelyek 
megfelelnek a minden egyes országban 
beazonosított sajátos szükségleteknek. 
Ezek az eredmények fogják képezni 
annak a három közpolitikai 
tájékoztatónak az alapját (Románia, 
Olaszország, Ciprus), amelyek a 
szociális vállalkozásokkal és a 
�nanszírozásukkal kapcsolatosan 
ajánlásokat tartalmaznak a nemzeti 
központi hatóságok és az európai 
intézmények számára (Belgium).
Ugyanakkor két modellt is ki fogunk 
dolgozni a humánközpont design - 
human center design - elvén alapuló 
szociális vállalkozói professzionális 
képzéshez, úgy a partnerek 
munkatársai, mint a vállalkozásokat 
kezdeményező felnőttek számára.
Innovatív, alternatív �nanszírozási 
eszközt hozunk létre vállalkozók és 
szociális vállalkozások számára, illetve 
egy transznacionális, többnyelvű, 
részvételi �nanszírozási Internetes 
felületen 12 közösségi �nanszírozás 
(crowdfunding) kampányt fogunk 
lebonyolítani.

CoopNet 2.0: Együtt tanulunk és növekedünk

A CoopNet 2.0 célja egy olyan vezetői közösség nevelése és fejlesztése, akik a Helyi 
Akciócsoportokon keresztül már létrejött mezőgazdasági szövetkezeteket vezetik azért, hogy 
biztosítsák a munkájuk elvégzéséhez szükséges erőforrásokat.

A projekt időtartama: 2020. január – 2021. december 
Költségvetés: 216.040 USD
Támogató: Román-Amerikai Alapítvány (Romanian-American Foundation)
Civitas Alapítvány szerepe: Projekt-koordinátor
Partnerek: Romániai Központ az Európai Politikákért (Centrul Român pentru Politici 
Europene-CRPE), Közvetítési és Közösségi Biztonsági Központ (Centrul de Mediere și Securitate 
Comunitară- CMSC)

A CoopNet 2.0 által a Civitas Alapítvány gyarapítani kívánja a mezőgazdasági terület vezetőinek a 
közösségét, mentorálások, nemzetközi tanulmányi látogatások, mezőgazdasági szövetkezetek 
vezetőinek nyújtott képzési programok, valamint kutatási és érdekképviseleti tevékenységek által. A 
CoopNet 2.0 prioritásai között szerepel rendezvények szervezése és a különböző fontos szereplők – 
üzleti partnerek, önkormányzatok, szövetkezeti tagok és a közösségek – összehozása is.

„Együtt tanulunk és fejlődünk!"

Gabriela Demian
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FoodHub – A helyi termékeket begyűjtő és elosztó központ

Az Food-hub-szerű élelmiszer-központok képviselik a jövőt. A termelő-fogyasztó viszony 
újragondolásával felelősen és körültekintően a jelenbe hoztuk a természeti erőforrások kihasználása 
szempontjából.
A projekt célja a Zöld Csomópont (Nod Verde) élelmiszerelosztó-központ kialakítása és 
megerősítése, amelyik a helyi gazdálkodok piacra jutásának fenntartható alternatíváját jelentheti, a 
rövid agrár-élelmiszerlánc népszerűsítése és vásárloi közösségeink felelősségteljes vásárlási 
lehetőségei biztosítása érdekében.

A projekt időtartama:  2019-2021
Költségvetés: 431.952 USD
Támogató: Román-Amerikai Alapítvány (Romanian-American Foundation)
Civitas Alapítvány szerepe: A kolozsvári Nod Verde a kolozsvári Civitas Alapítvány fejlesztői 
munkásságának következtében jött létre. 
Partnerek: Közvetítési és Közösségi Biztonsági Központ (Centrul de Mediere și Securitate 
Comunitară- CMSC), Open Fields Alapítvány, Civitas alapítvány (székelyudvarhelyi iroda)

 

„Élelem a pihent földből.”

Anna Șargov

Az idei évet annak szenteltük, hogy erősítsük 
a beszállítók elkötelezettségét a food-hub 
irányába. Segítséget nyújtottunk a 
termékfejlesztésben és azok piacra 
juttatásában, valamint bővítettük helyi piacok 
beszállítói közösségeinek a számát, 
élelmiszervásárok és személyes 
kapcsolattartások által. 2020-ban több mint 
60 Kolozsvár-környéki helyi termelővel 
működtünk együtt, ugyanakkor a 
marketingstratégiánkat egy atipikus év 
valóságaihoz igazítottuk.
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A projekt kedvezményezettjei a kis és 
közepes farmok gazdái, a program 
kedvezményezettjei a food-hub hálózat 
többi résztvevői.

KEDVEZMÉNYEZETTEK

• 60+ helyi termelő;
• 200+ termék felkerülése a weboldalra;
• több mint 400%-os értékesítési növekedés 
   2020-ban.

SZÁMADATOK
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„A Helyénvaló egy oázis a fogyasztói társadalom 
sivatagában.” 

 Kolumbán Gábor, a kuratórium elnökeProjektfelelős
Molnár Judith 

A Helyénvaló KFT egy olyan alternatív intézmény, 
társadalmi vállalkozás, amely az üzleti életben 
igyekszik új gondolatokat megtestesíteni. 
Innovatív, mert a székelyudvarhelyi Civitas 
Alapítvány hozta létre, amely ezen keresztül 
erősíteni kívánja a termelők és a 
vásárlók/fogyasztók közötti partnerséget, 
segíteni kívánja együttműködésüket, innovatív, 
mert gondosan választja ki beszállítóit, és 
minőségi termékeket kínál a vásárlóknak. 
A Civitas Alapítvány a Foodhub projekttel és a 
Helyénvaló bolttal a helyi termelőket kívánja 
támogatni abban, hogy a rövid ellátási láncon 
keresztül megkönnyítsék a termékek piacra 
jutását.

A termékek forgalmazása a Székelyudvarhelyen 
(II. Rákóczi Ferenc utca 15. szám) található �zikai 
üzletben és a www.helyenvalo.ro on-line 
áruházon keresztül történik.
Oktatási rendezvényeinkkel szeretnénk felhívni a 
fogyasztók �gyelmét a helyi termékek értékére 
és fontosságára, valamint a vidék gazdasági 
életének növelésében betöltött szerepére. 

1414

Helyénvaló Helyi bolt: találkozási pont az udvarhelyszéki termelők és 
fogyasztók számára 

A Helyenvaló Helyi bolt a helyi termékek értékesítési pontja, a kistermelők és a vásárlók 
találkozóhelye, tanácsadó központ, de egyben a turisták és a környékbeli fogyasztók pihenőhelye is. 
Rövid értékesítési láncot működtet különböző csatornákon keresztül: üzlet, webshop, helyi 
rendezvények. Ezen az élelmiszer-központon keresztül szeretnénk felelősségteljes hozzáállást 
kialakítani a környezet és a közösség iránt. Tevékenységeinkkel igyekszünk felhívni a �gyelmet az 
egészséges helyi termékek fontosságára - kóstolókat, teáztatásokat, farmlátogatásokat, iskolai és 
helyi civil szervezeteknek tartott előadásokat szervezünk. A 2020-as év nagy nehézségeket jelentett 
számunkra, mivel a társadalmi események elmaradtak, és a turisták száma is jelentősen 
megcsökkent.

A projekt időtartama: 2017. szeptember-
Költségvetés:  295.403 USD, ebből önrész: 33.127 USD.
Támogató: Román-Amerikai Alapítvány (Romanian-American Foundation-RAF, 
http://www.rafonline.org/)
A Civitas Alapítvány szerepe:  A székelyudvarhelyi székhelyű Helyénvaló KFT tulajdonosa
Partner: Agrárminisztérium, Magyarország, felelős projektvezető a partner részéről: dr. Torda 
Márta



• Az üzlettel együttműködő termelők száma 108;
• A boltban található termékek választéka 1014;
• Értékesítés 2020-ban 520.451 RON;
• Alkalmazottak száma 3.

SZÁMADATOK
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162 személy nyújtotta be üzleti tervét a 
megmérettetésre.
Egy független zsűri segítségével 36 üzleti 
tervet választottunk ki, amelyek tulajdonosai 
megkapták a lehetőséget, hogy 
megvalósításukhoz egyenként 177.740 lej 
értékű, de minimis jellegű támogatáshoz 
juthassanak.
4. A leendő vállalkozások tulajdonosai szakmai 
gyakorlaton vettek részt. 
5. Az üzleti tervek kivitelezése céljából a 
kedvezményezettek 36 új vállalkozást (KFT) 
jegyeztettek be, városon. A projekt kertében 
76 új munkahely jött létre. 
6. Az üzleti tervek megvalósítása során a 
vállalkozóknak szakmai támogatást, 
tanácsadást biztosítottunk, valamint 
vállalkozásuk felügyeletben részesült a projekt 
végéig.
7.  A projekt során elkészült egy szakmai 
tanulmány, amelyben a projekt keretében 
létrehozott és projekten kívüli vállalkozások 
képviselőinek segítségével megvizsgáltuk az 
vállalkozói környezet aktuális helyzetét 
Romániában, de kiemelten a közép-romániai 
fejlesztési régióban. 

A Kraszna menti gazdálkodók mezőgazdasági szövetkezete 
(Cooperativa agricolă Gospodarii de pe Valea Crasnei)

Zöldségtermesztő szövetkezet létrehozása és fejlesztése a Kraszna- és Berettyó-völgyi Helyi 
Akciócsoport területén (Grupului de Acţiune Locală Valea Crasnei și Barcăului)

A projekt időtartama: 2021. február 27. – 2021. november 26.
Költségvetés: 99.840,00 Euro
Támogató: A Nemzeti Vidékfejlesztési Program (PNDR) által �nanszírozott projekt
Civitas Alapítvány szerepe: Projektvezető  

Anna Șargov - Projektvezető

A Kraszna-menti gazdálkodók 
mezőgazdasági szövetkezetének 
(Cooperativa agricolă Gospodarii de pe 
Valea Crasnei) létrehozása és fejlesztése, a 
kolozsvári Civitas Alapítvány, a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Programon (PNDR) 
keresztüli uniós forrásokból 
megtámogatott projektje és ez a Kraszna 
és Berettyó vidékei zöldségtermesztőit 
hozza egy fedél alá, különösképpen 
Szilágykraszna és Perecseny községekben.  
A Szövetkezet létrehozásának és 
fejlesztésének projektje egy olyan 
tevékenységsort javasolt a 
zöldségtermelők számára, amely lehetővé 
teszi a közös termékidentitás kialakítását 
és az értékesítési tevékenység 
összefogását.

Ez a termelői szövetkezés lehetőséget ad 
számukra, hogy főleg a termelési 
tevékenységre koncentráljanak, egyre többet 
átruházva a Szövetkezetnek az értékesítéssel 
kapcsolatos erőfeszítéseikből.
A zöldséges terület helyi „védjegyét" 
szeretnénk kialakítani, és ezt az identitást félre 
nem érthetően juttatni el a fogyasztókhoz.
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- 1205 személyt tájékoztattunk a projektről, a bekapcsolódás előnyeiről és 
   lehetséges hozadékairól;
- 363 személy végezte el sikeresen vállalkozásfejlesztő képzésünket;
- 36 vállalkozást jegyeztünk be, amelyek egyenként 177.740 lej értékben jutottak 
   vissza nem térítendő támogatáshoz;
- ezekben a vállalkozásokban 76 új munkahely jött létre. 

Mezőségi Gazdálkodók Mezőgazdasági Szövetkezete 
(Cooperativa Agricolă Gospodarii din Câmpia Transilvaniei)

A projekt célja egy állattenyésztési szövetkezet létrehozása és fejlesztése a Mezőségben, a 
Mezőségi Helyi Akciócsoport területén

A projekt időtartama: 2019  május 13- 2021 augusztus 12
Költségvetés: 99.800,00 Euro
Támogató: A Nemzeti Vidékfejlesztési Program által �nanszírozott projekt (PNDR)
Civitas Alapítvány szerepe: Projektvezető 
Kedvezményezettek: A projekt kedvezményezettjei öt szarvasmarha- és juhtenyésztő az Erdélyi 
Mezőségi Helyi Akciócsoport területéről.

Az állattenyésztés területén létrejött Mezőségi Gazdálkodók Mezőgazdasági Szövetkezetének 
megtámogatása által a kolozsvári Civitas Alapítvány támogatja az állattenyésztőket és elősegíti a 
szövetkezet keretében előállított tej értékesítését.. 
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• az első esztendő 9 tagjához képest immár 26-ra gyarapodott a tagok 
   létszáma, akik több mint 2.600 anyabirkával rendelkeztek;
• 120 darab szarvasmarha és 170 darab bivalyféle;
• a 2020-as esztendő második felében több mint 16000 lej értékű eladást 
   mutattak fel, és ez egyik hónapról a másikra növekedett.

Cooperativa agricolă Calea Laptelui Transilvan

Ebben a szövetkezetben 26 Kerelőszentpál-i (Sânpaul) juh-, szarvasmarha- és bivalytenyésztő 
tömörül.

A projekt időtartama: 2019. augusztus 26.- 2021. május 26.
Költségvetés: 97.085,00 Euro
Támogató: A Nemzeti Vidékfejlesztési Program által �nanszírozott projekt (PNDR)
Civitas Alapítvány szerepe: Projektvezető
Kedvezményezettek: A projekt kedvezményezettjei a Szamos-Nádas Helyi Akciócsoport (GAL 
Someș-Nadăș) területéről származó 26 szarvasmarha-, bivaly- és juhtenyésztő. Ők kis- és közepes 
méretű farmok tulajdonosai, amelyek a tejet úgy a Szövetkezeten keresztül, mint közvetlenül juttatják 
el a fogyasztóikhoz.

A projekt magában foglalja az Erdélyi tej útja mezőgazdasági szövetkezet jogi bejegyzését és az 
üzleti tervének működőképessé tételét, a nyerstej értékesítésre kialakított kereskedelmi 
együttműködések keretében, a helyi (Narcheese) és regionális (Transilvania Lactate) feldolgozók 
számára. A 2020-as év a tehén- és a bivalytej leszállítása megszervezése elindításáról szólt. 
Kiválasztottuk a szövetkezet vezetőjét is, ugyanakkor tréningeket, munka-megbeszéléseket 
tartottunk, közösen a tagokkal és az üzleti partnerekkel.

12. Erdélyi tej útja mezőgazdasági szövetkezet 
(Cooperativa agricolă Calea Laptelui Transilvan)

SZÁMADATOK
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• 7 szövetkezeti tag, akik összesen 790 hektár mezőgazdasági területen 
   dolgoznak;
•  2019-ben, a működés első évében 1.249.753,9 RON volt a 
   gabonaértékesítésük volumene; 146.651,03 RON volt a szolgáltatásokból 
   származó bevételük;
•  2020-ban, a működés második esztendejében 2.363.809,43 RON volt a 
   gabona értékesítéséből származó árbevételük, valamint 132.000 RON-t 
   könyvelhettek el a szolgáltatásaik eredményeképpen. 

Füzes Forrása mezőgazdasági szövetkezet 
(Cooperativa Agricolă Izvorul Fizeșului)

Zöldségtermesztő, nagykultúrás termelői szövetkezet létrehozása az Erdélyi Mezőségi Helyi 
Akciócsoport területén

A projekt időtartama: 2018 július 30. – 2020 október 30.  
Költségvetés:  97.870,00 Euro
Támogató: A Nemzeti Vidékfejlesztési Program által �nanszírozott projekt (PNDR)
Civitas Alapítvány szerepe: Projektvezető
A projekt helyzete: Befejezett

SZÁMADATOK

A projektben eredetileg társult 9 együttműködő, 
gabonatermelő tag, az Erdélyi Mezőségi Helyi 
Akciócsoport területén.
A Füzes Forrása Mezőgazdasági Szövetkezet 
2018 decemberében, a kolozsvári Civitas 
Alapítvány által elindított projekt keretében 
alakult meg, egy olyan társulási struktúraként, 
amely a gabonafélék és az olajos növények 
optimális értékesítését célozta meg.
A mezőgazdasági szövetkezet 7 gabonatermelő 
alapító tagot számlál, az Erdélyi Mezőségi Helyi 
Akciócsoport területéről. Mezőgazdasági 
egységeik Melegföldvár (Feldioara), 
Melegvölgyitanya (Valea Caldă), Katona 
(Cătina), Feketelak (Lacu), Vasasszentgothárd 
(Sucutard), Légen (Legii- Gyeke község), Buza 
és Pusztakamarás (Cămărașu) településeken 
működnek. 

A Füzes Forrása mezőgazdasági 
szövetkezet gazdái leginkább termesztett 
mezőgazdasági kultúrái a napraforgó, a 
kukorica, a búza, a szójabab, a repce, az őszi 
árpa, a zab és a tavaszi árpa. Az üzleti modell 
középpontjában a szövetkezeti és a társult 
tagok gabonájának az értékesítése, valamint 
más, mezőségi gabonatermelők 
termésének a betakarítása áll.
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Kőrösi Borpince Szövetkezet (Cooperativa Cramele Crișana-Cramele Ulm)

Egy borászati szövetkezet létrehozása és fejlesztése volt a célja a Kraszna- és Berettyó-völgyi Helyi 
Akciócsoport területén létrehozott szervezetnek.

A projekt időtartama: 2019. július 5.- 2021. október 4.
Költségvetés: 99.994,00 Euro
Támogató: A Nemzeti Vidékfejlesztési Program által �nanszírozott projekt (PNDR)
Civitas Alapítvány szerepe: Projektvezető
Kedvezményezettek: Fort Silvan és a következő szőlősterületek: Ágoston, Blaga, Szekrényes, 
valamint Nagy.

„A bor közelebb hozza az embereket”

A Cramele Ulm márka a Kőrösi Borpince 
Mezőgazdasági Szövetkezethez tartozik, és öt 
partnert tömörít a Kőrösi DOC borvidékről: Fort 
Silvan, Ágoston, Blaga, Szekrényes valamint 
Nagy.
Az öt szőlőültetvény összterülete mintegy 70 
hektár. Az öt termelő szövetsége lehetővé teszi a 
modern erőforrásokhoz és technológiához való 
hozzáférést, és erősíti a hazai és nemzetközi 
szinten elismert borokat.

A Kőrösi Borpince Szövetkezet 2020-ban 
lépett be a kolozsvári piacra, értékesítési 
raktár bérlése és kereskedelmi 
együttműködések megkötése által. Mind 
Kémerben (Camăr), mind Kolozsváron 
promóciós rendezvényeket szerveztek, a 
célpiacnak szentelt borkóstolókkal, valamint 
az észak-erdélyi bortermelők versenyével.
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YOUCooperATE

A YOUCooperATE (Youth Cooperation for Agricultural Renewal through Education) projekt fő célja 
15-17 év közötti, mezőgazdasági szakképzési (T-VET) programokban résztvevő �atalok tudásának és 
készségeinek erősítése Romániában, Magyarországon, Bulgáriában, Lettországban valamint 
Olaszországban.

A projekt időtartama: 2020 március 1 – 2021 augusztus 31
Költségvetés: Összesen 238.866 Euro, a Civitas költségvetése 31.225 Euro
Támogató: Európa Bizottság
Civitas Alapítvány szerepe: Partner
Partnerek: Európai Politikák Románia Központja (Romanian Center for European Policies-Románia), 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ-NAIK (Magyarország), Farmers Parlament 
(Lettország), IRECOOP (Olaszország), Kiscsaládos Gazdálkodók és Termelők Országos Szövetsége 
NUSFFP, National Union of Small Family Farmers and Producers Association- NUSFFP (Bulgária).

Kedvezményezettek: 
15-17 év közötti 700 T-VET diák, 150 Romániából, 150 Magyarországról, 100 Bulgáriából,  150 
Lettországból, és 150 Olaszországból, akik iskolai mezőgazdasági szövetkezeti képzésben 
részesülnek, belőlük összesen 150-en (országonként 30-an) elmélyült képzésben részesülnek a 
mentorálás és az üzleti terv szimulációja területein, 100-an (20-an országonként) pedig nemzeti 
tanulmányutakon vesznek részt. 
A projekt közvetlen haszonélvezőinek másik kategóriájába tartozik 150 T-VET és TET-AGRI oktatási 
szakértő, kutató, politikai döntéshozó, illetékes kormányzati képviselő stb.
Ugyanakkor, az uniós szintű terjesztési tevékenységeknek köszönhetően 100 személy részesül majd 
a projekt eszközeiből és eredményeiből, akik az ifjúsági, a szövetkezeti, a T-VET és a T-VET agro 
területén érdekeltek.

   

A mezőgazdasági középiskolák a T-VET 
rendszer „hamupipőkéi" - ez több okból is: 
kevés diák választja ezeket az iskolákat (a 
sztereotípiák és a modern mezőgazdasággal 
kapcsolatos ismeretek hiánya miatt), elavult 
gyakorlati lehetőségekkel rendelkeznek, a 
tanárok képesítése fejleszthető, a képzési 
programok elavultak, elégtelen az 
együttműködés a mezőgazdasági 
vállalkozások és az iskolák között, és 
általános különbségek tapasztalhatók a 
műszaki és szakképzési rendszer (VET) és a 
munkaerőpiac között.

A projektben részt vevő országok �ataljai 
modern oktatási technikákon, köztük az 
e-learningen keresztül szereznek ismereteket a 
szövetkezeti üzleti világ értékeiről és 
modelljéről. A projekt támogatja a tanulókat az 
ismereteik elsajátításában, ösztönzi a 
mezőgazdasági szövetkezetek bevonását a 
projektbe, mentorálás, szimulációs programok 
és tanulmányutak révén, annak érdekében, 
hogy az öt résztvevő ország agrár-szakképző 
iskoláiban népszerűsítsék a kooperatív 
vállalkozás jó gyakorlatait és eszközeit. A végső 
cél a mezőgazdasági szektor fejlesztése, a 
projektben érintett országok következő 
generációja által.
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Kertkaland – Kertészkedj az egészségedért!

Elhatároztuk, hogy létrehozunk egy, a diákok számára szabadon látogatható tankertet, ahol a 
növénytermesztéssel kapcsolatos tudást sajátíthatják el. Célunk, hogy felhívjuk a �gyelmet az 
egészséges, helyben termesztett és helyben előállított termékek fogyasztásának fontosságára és 
ezzel egyidejűleg az egészséges táplálkozásra, a mozgásra és a minőségi szabadidő eltöltésére.

A projekt időtartama: 2021 július 1- 2021. november 30
Költségvetés: 14.080,22 RON
Támogató: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város
A Civitas Alapítvány szerepe:  Pályázó

A projekt közvetlen kedvezményezettjei 7 székelyudvarhelyi általános iskola 190 diákja és az 
őket elkísérő tanárok voltak, a közvetett kedvezményezettek a projektben részt vevő tanulók 
családjai.

  7 műhelymunka 190 diák és 8 tanár számára, 7 általános iskolából; 
  23 önkéntes segítő; 
  250 prospektus elkészítése és szétosztása; 
  198 növény kiosztása a résztvevőknek; 
  1 virtuális kertlátogatás 1584 megtekintéssel.

SZÁMADATOK

Hét általános iskola 190 diákja és nyolc 
pedagógusa számára tartottunk hét 
alkalommal gyakorlati ismereteket tartalmazó 
műhelymunkát. A műhelymunkák alatt a 
résztvevők gyakorlati ismereteket sajátítottak 
el a zöldség- és gyógynövénytermesztéssel 
kapcsolatosan, ezáltal serkentve az 
egészséges életmód kialakítását. 
Egyik műhelymunka az alapítvány székhelyén, 
a tankertjében valósult meg. 

 

A járványra vonatkozó előírások miatt a többi hat 
műhelymunka online zajlott, a kert helyszínéről 
az iskolai órákba történő becsatlakozás által. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a tervezett 10 
önkéntes segítő helyett 23-an vettek részt az 
előkészítő munkálatokban, valamint a 
műhelymunkák lebonyolításában. 
A projekt alatt elkészült egy kertészkedést segítő 
kiadvány, amelyet 250 példányban nyomtattunk 
ki és osztottuk szét a résztvevők között. A 
résztvevő diákok egy-egy növényt is kaptak 
ajándékba a saját kertészkedésül elkezdéséhez.
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Falugazdászok az alapítványnál

Alapítványunk mindig is feladatának, küldetésének tartotta a közösségen alapuló mezőgazdasági 
tevékenységek segítését. A program célja a mezőgazdasági termelőkkel való kapcsolatok erősítése, 
újak kezdeményezése és a meglévők megerősítése.

A projekt időtartama: 2018. október 1. - 30.06.2022. június 30.
Költségvetés: 23.040.000 HUF
Támogató: Magyar Agrárminisztérium
A Civitas Alapítvány szerepe: Pályázó

A kedvezményezettek az udvarhelyi- és csíkszéki mezőgazdasági kistermelők. Falugazdászaink 
összekötő szerepet töltenek be a Civitas Alapítvány és az Udvarhely-, Csíkszék gazdálkodói között, 
segítik az információáramlást és példákat mutatnak be a jó gyakorlatokra. A falugazdász egy 
mezőgazdasági szaktanácsadó, tevékenységével a szakágazati közintézmények tanácsadását 
egészíti ki, utat tud mutatni a fenntartható mezőgazdasági tevékenység végzésében, segít 
eligazodni a bürokrácia útvesztőiben, továbbá tájékoztatja az érdeklődő gazdákat a képzési és 
támogatási lehetőségekről. 2020-tól két falugazdász látja el ezt a feladatott, Bara Erzsébet 
Udvarhelyszéken és Dobos Attila Csíkszéken. A kialakult járvány-helyzet miatt 2020-ban a 
szaktanácsadást, a kapcsolatot a gazdákkal elsősorban telefonon keresztül és online tartották.
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Erdélyi Gyógynövénykert Egyesület

Az Erdélyi Gyógynövénykert Egyesület 2017-ben jött, létre 46 alapító tag által, a székelyudvarhelyi 
Civitas Alapítvány által koordinált Erdélyi gyógynövénykert - Vidéken élő hátrányos helyzetű 
személyek szociális integrálása fenntartható gyógynövénygyűjtés és feldolgozás által elnevezésű 
projekt (2015-2017) keretében, amelyet a Svájci – Román Partnerségi Alap támogatott. 
Az egyesület célja a gyógy- és füszernövények fenntartható módon történő gyűjtésének és 
feldolgozásának elősegítése. A gyógy- és fűszernövények felhasználásához kapcsolódó 
hagyományok felelevenítése hozzájárul a környezetünk védelméhez, valamint az erdélyi szellemi 
örökség (hagyományos gasztronómia, népi gyógyászat stb.) népszerűsítéséhez és értékeléséhez. 

A projekt időtartama: Folyamatos
Költségvetés: 21.320,90 RON 
Támogatók: Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány, Communitas Alapítvány, Bethlen Gábor Alap 
(Magyarország) 
A Civitas Alapítvány szerepe: Kezdeményező 

„Természetesen az egészségünkért!””

Az egyesület programjaira hatással volt a 
járványhelyzet, egyes tevékenységeket a 
virtuális térbe kellet költöztetni. Így, a Lókodi 
Kompetencia Központ Nyílt Napai 
rendezvénysorozat 5. kiadása már online 
formában került megrendezésre. 
A magyarországi Bethlen Gábor Alap által 
�nanszírozott Gyógynövényes kalandok a 
Lókodi Kompetencia Központban című 
projektben eredetileg diákcsoportok számára 
terveztünk egy napos programokat Lókodban, 
viszont a járványhelyzet miatt azonban ezek 
hibrid formát öltöttek: kisebb létszámú 
csoportoknak személyes részvételével 
szerveztük meg a tevékenységeket, de 
készítettünk egy �lmet is, amelyet az internet 
segítségével minden érdeklődő számára 
elérhetővé tettünk. 

Új kihívás volt számunkra a Fuss Neki! nevű 
adománygyűjtő programban való részvétel. A 
Természetesen, az egészségünkért! című 
projektünkben célul tűztük ki egy mozgó 
gyógynövényes feldolgozó műhely kialakítását, 
felszerelve azt a szükséges eszközökkel, a 
gépekkel és tartozékokkal. 
A beszerzéseket követően gyógynövényes 
műhelymunkákat tartottunk három különböző 
témában: kézműves szappanok, fűszersó és 
teakeverékek, illetve körömvirágkrém készítése. 
A jövőben a gyógy- és fűszernövények jótékony 
hatása áll majd �gyelmünk középpontjában, 
ennek népszerűsítésére különféle műhelyeket, 
tanfolyamokat szervezünk, valamint bemutatókat 
tartunk rendezvényeken, táborokban, 
fesztiválokon és iskolákban.
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• Az üzlettel együttműködő termelők száma 108;
• A boltban található termékek választéka 1014;
• Értékesítés 2020-ban 520.451 RON;
• Alkalmazottak száma 3.

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 
ÉS JÓ KORMÁNYZÁS



Tüsténkedők-Emberek jó tettekkel (Integrált intézkedések az erdélyi 
Mezőség perifériájára szorult közösségei számára)

Integrált szolgáltatások nyújtása több mint 455 hátrányos helyzetű személyek személy számára a 
Kolozs megyei Gyeke (Geaca) és Magyarszarvaskerend (Cornești) községekben - ez a projekt 
ambiciózus célja, a végső cél pedig a szegénységben élő és a társadalmi kirekesztés által 
veszélyeztetett emberek számának csökkentése.

A projekt időtartama: 2017.  szeptember – 2021. május
Költségvetés: 10.201.483,20 RON
Támogató: Európai Szociális Alap, a Humánerőforrás Operatív Program (POCU 2014-2020) által 
Civitas Alapítvány szerepe: Főpályázó
Partnerek: Gyeke (Geaca) és Magyarszarvaskerend (Cornești) községek, Diakónia Keresztény 
Alapítvány, Gyekei Iskola, Fenntartható Társadalom Központja Egyesület.
Kedvezményezettek: A Kolozs megyei Gyeke (Geaca) és Magyarszarvaskerend (Cornești) 
községekben élő, hátrányos helyzetű 455 személy.

„Azzal a meggyőződéssel indítottuk el ezt a projektet, 
hogy képesek leszünk tudni a szegénység által 
veszélyeztetett emberek számát a két közösségben. 
2020-as év végén beszélhetünk az életminőségről és 
arról, hogy mit szeretnénk megtartani a 
közösségekben, a nagyobb szerepvállalásról, azokról a 
helyi vezetőkről, akik képesek változtatni, valamint az 
emberekkel való kapcsolat megörzéséről.” 

Simona Bartiș, Projektvezető

”Kezdettől fogva tudtuk, hogy ezt a célt csak partnereink 
segítségével tudjuk elérni, mert többeknek kell hangot 
adnunk azért, hogy az emberek önbizalomhoz jussanak 
és értelmet nyerjen azoknak a munkája, akik ezt 
megvalósították”  

Balogh Márton, a Civitas Alapítvány kolozsvári irodájának igazgatója
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A projekt integrálja az élet minden területére 
kiterjedő szolgáltatásokat, beleértve az 
oktatást, a foglalkoztatást, az egészségügyi, 
szociális, egészségügyi-szociális 
szolgáltatások fejlesztését és nyújtását, a 
lakhatási életkörülmények javítását, a jogi 
segítségnyújtást az ügyintézésekhez, 
valamint a közösségi identitás 
népszerűsítését.

• több mint 60 gyermek jutott könyvekhez, játékszerekhez, oktatási anyagokhoz, 
   figyelemben és napi tapasztalatokban részesülnek az iskola utáni programok 
   vagy az iskolán kívüli tevékenységek során az oktatási központokban (hub) való 
   részvétel által;
• több mint 60 idős embert és több mint 70 beteget látogattak meg folyamatosan, 
   és részesültek otthoni támogatásban, gondozásban és egészségügyi-szociális 
   kezelésben ezekben a falvakban;
• több mint 160 emberben tudatosult a villanyszerelő, cukrász, fodrász, biztonsági 
   őr, építőmunkás, szakácssegéd, angol nyelv, vállalkozói és számítógépes 
   ismeretek területein történő képzések fontossága;
• 11 helyi kisvállalkozás jött létre.

SZÁMADATOK
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A mezőgazdasági szakközépiskolák készítik fel a jövő mezőgazdászait

Azt szeretnénk, ha a mezőgazdasági középiskolák a leendő romániai kis- és közepes gazdálkodók 
szakma fejlődésének egyik fő helyszínévé válnának.
Azért dolgoztuk ki ezt a programot, hogy általa a tanulóknak megfelelő környezetet biztosítsunk a 
vállalkozói készségeik fejlesztéséhez, és hogy napirenden legyenek a mezőgazdaságban történő 
fejleményekkel, túl a tanfolyamokon és a speciális tanulmányokon.

A projekt időtartama: 2018 január – 2020 december
Költségvetés: 279.181 USD
Támogató: Román-Amerikai Alapítvány (Romanian-American Foundation)
Civitas Alapítvány  szerepe: Partner
Partnerek: World Vision Románia, Junior Achievement Románia, Romániai Gazdaságoktatási és 
Fejlesztési Központ, Román Európai Politikai Központ
Kedvezményezettek: Évente legalább 1800 tanuló vesz részt egy oktatási tevékenységben 
(vállalkozói oktatás/szakmai gyakorlat/tanulmányút az értékláncon belül), és legalább 360 tanuló 
vesz részt a programban valamint legalább 120 pedagógus vesz részt oktatási tevékenységekben.

A programba beiratkozott 11 középiskolában az agrárüzleti vállalkozói ismeretek oktatását (ötletek, 
üzleti tervek, termékfejlesztés és értékesítés, mindezt mentorok segítségével) megduplázzák a 
tanulmányutak, a farmok és feldolgozó egységek képviselőinek előadásai, de egyes gyakorlatok 
elvégzése is, amelyek lehetőséget adnak a �ataloknak egyéb tanulási technikák felfedezésére.
A programban részt vevő partnerekkel közösen az oktatóknak workshopokat, adománygyűjtő és 
projektmenedzsment tanfolyamokat szerveztünk, valamint közösen részt vettünk egy franciaországi 
ismeretgyűjtő látogatáson, melynek során kielemeztük a francia agrároktatás szerkezetét, működési 
mechanizmusait és szakmai gyakorlatait.

„A projekt egy komplex program része, amelynek célja 
a mezőgazdasági pálya iránt érdeklődő diákok 
számának növelése. Az agrárszektor és az elmúlt 
években adódó lehetőségek új perspektívába helyezik 
a �atalok jövőjét. Ebben az összefüggésben a tét az, 
hogy leépítsük a mezőgazdasági középiskolákkal 
kapcsolatos előítéleteket, és támogassuk őket abban, 
hogy vonzóbbá váljanak a gimnáziumot végzettek 
számára.” 

Anca Odobleja, Projektvezető
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• A projekt első részében 184 diák vesz részt, akik a Civitas Alapítvány 
   segítségével személyiségtesztet végeznek el. Célja, hogy a diákok be tudják 
   határolni a számukra legmegfelelőbb munkahelyet a későbbiek során.
• A második szakaszban 144-en részt vehetnek egy négyhetes szakmai 
   gyakorlaton, amelyre különböző, a kereskedelemben dolgozó helyi 
   vállalkozásoknál kerül sor. 
• Ezt követi egy 90 órás kompetencia-fejlesztési képzés, amelyen 60 diák vehet 
   részt. 
• Ugyanakkor célunk, hogy a 24 hónapos projekt végéig legalább 39-en 
   elhelyezkedjenek a szakirányú végzettségüknek megfelelően. 

Future Builders – Aktív tanulás a munkahelyen kereskedelmi szakmai 
gyakorlati programok által

A project célja segíteni mintegy kétszáz udvarhelyszéki szakiskolai vagy szakközépiskolai végzős 
diákot a munkaerőpiacon való elhelyezkedésükben. 

A projekt időtartama: 2020. szeptember – 2021. december
Támogató: Európai Szociális Alap, a Humánerőforrás Operatív Program (POCU 2014-2020) által 
Főpályázó: A székelyudvarhelyi Hargita Business Center (HBC)
A Civitas Alapítvány szerepe: Partner
Partner: Hargita Megyei Innovációs és Inkubációs Központ 
A projekt összértéke: 2.349.237,49 RON. 

A projekt célcsoportja három Hargita megyei középiskolában tanuló szakiskolás és 
szakközépiskolás diák, akik kereskedelmi területen folytatják tanulmányaikat.

SZÁMADATOK
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Hátrányos helyzetü közösségekben végzett oktatási beavatkozások 
integrált megközelítésének kísérlete

A projekt időtartama:  2018 július – 2020 augusztus
Költségvetés: 80.000 USD
Támogató: Open Society Institute Foundation
A Civitas Alapítvány szerepe: Kezdeményező

2020-ban az iskola utáni programok 
(after-school) hatásvizsgálatán dolgoztunk 
két romániai vidéki iskolában. Így elkészült a 
projekt-beavatkozások hatásának elemzése a 
megcélzott közösségekre. A hatásvizsgálat 
értékelte a projekt eredményeit, a projekt 
végrehajtása során előforduló kihívásokat és 
a beavatkozás általános hatását.

A projekt célja az volt, hogy olyan oktatási 
keretet biztosítson, amely javítja a perifériára 
szorult családokból származó veszélyeztetett 
gyermekek nevelési eredményeit. A projekt 
mind a két településen iskola utáni programot 
(ASP), valamint egy nyári tábort kínált fel. A 
programok ebédből, házi feladatok 
elvégzéséből és csoportos 
játék-tevékenységekből álltak, és mintegy 40 
gyerek vett részt rendszeresen bennük. 

Az eredmények négy területre oszthatók: 
társadalmi egyenlőtlenség, az oktatási 
rendszerrel kapcsolatos pozitív attitűdök 
elősegítése, tanárok támogatása és az iskolai 
támogatás. A projekt ebben az összefüggésben 
kapott értékelést. Az értékelés két szakaszban 
történt. Az elsőre 2019. májusában került sor, 
és személyes interjúkon és helyszíni 
látogatásokon alapult. A második szakasz 2020. 
januárjában zajlott, és fókuszcsoportokat, 
interjúkat, valamint a résztvevők meg�gyelését 
tartalmazta.
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Mentorált szervezetek

A 2020-as év a Civitas Consulting számára a következőket jelentette:
- 18 pályázat benyújtása;
- 7 állami kedvezményezett (AFM program a közvilágítás 
   hatékonyságáról és az Országos Vidékfejlesztési Tervről-PNDR);
- 11 magán-kedvezményezett (INNO és 3. beruházási Intézkedés, 
   130/2020-as Sürgősségi Kormányrendelet);
- 30 projekt kivitelezés alatt (10 magán-kedvezményezett és 20 állami 
  kedvezményezett részére);
- Közbeszerzési szaktanácsadás: 2 db. közbeszerzési eljárás.

Kolozsvár Székelyudvarhely
RON RON

Jövedelem
Közalapból vissza nem téritendo források 
Adományok, sponzorizálások, kamatok
Gazdasági tevékenységekböl fakadó jövedelem
Más típusú jövedelem

Kiadások
A projektek végrehajtásával kapcsolatos kiadások
Adminisztrativ költségek
Nettó eredmény

8,060,827
7,444,232

3,789
111,107
501,699

6,002,246
5,965,987

36,259
2,058,581

2,627,558
2,359,960

30,870
17,513

219,215

2,462,870
2,431,429

31,441
164,688

Civitas Alapítvány
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Nemzeti partnerek
Közvetítési és Közösségi Biztonsági Központ (CMSC) 
Romániai Gazdasági Oktatási és Fejlesztési Központ (CEED) 
Közpolitikai Központ (CENPO) 
Romániai Központ az Európai Politikákért (CRPE) 
Magyarszarvaskend község 
Gyeke község
Diakonia Alapítvány
Open Fields Alapítvány
Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány (FDSC) 
Fejlesztési Tanácsadó Csoport (DCG) 
Iceberg Consulting SRL 
Fehér megye polgármesteri hivatala
Junior Achievement România (JAR) 
Székelyudvarhelyi Gyümölcstermesztők és Gyümölcsfeldolgozók 
Egyesülete
Helyénvaló Helyi bolt 
Székelyudvarhely polgármesteri hivatala 
Gyekei World Vision Románia középiskola
23 FILM Sudio & Media SRL 
Danis Vezetésfejlesztési Alapítvány (Cluj-Napoca) 
Nonpro�t Jogalkotási Központ Egyesület CNLR (București) 
Asociaţia Monomyths (Bukarest) 
Szamosújvári GAL

Nemzetközi partnerek
Projects ehf Islanda
Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative (Matera, Italia)
Synthesis Center for Research and Education Limited (Nicosia, Cipru)
Diesis Coop (Bruxelles, Belgia)
Nuorisokeskus Piispala (Finlanda)
Sdruzhenie Walk Together (Bulgaria)
Terram Pacis (Norvegia)
Inter College APS (Danemarca)
Asociacija Tavo Europa (Lituania)
Entrepreneurship and Social Economy Group (Grecia)
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KOLUMBÁN Gábor 
Kuratóriumi elnök

Smaranda ENACHE 
Kuratóriumi tag

ECKSTEIN KOVÁCS Péter 
Kuratóriumi tag

HAJDÓ Csaba  
Kuratóriumi tag

 BAKK Miklós
Kuratóriumi tag

ORBÁN Árpád  
Kuratóriumi tag

    

BALOGH Márton 
Igazgató

KISS Emese
Közgazdász

Valentin FILIP 
Programigazgató 

Carmen CIOBANU
Programigazgató 

Andreea SUCIU 
Programigazgató 

Cristina BADEA 
Könyvelő

Andreea OLTEANU 
Közgazdász

Gabriela LUPEA 
Pénzügyi igazgató

Annamária BAKÓ 
Közgazdász

BODI Brigitta 
Adminisztratív titkár

Alina AUGUSTIN 
Projektmenedzser

Anna ȘARGOV 
Projektmenedzser

Gabriela DEMIAN 
Projektmenedzser

Anca ODOBLEJA 
Projektmenedzser

Alexandra NAE 
Közösségi animátor 

Mara  Silvana APOSTU
Projektmenedzser

Ko
lo

zs
vá

ri 
cs

ap
at

Carmen GANCEA 
Projektmenedzser

CSORBA Zsuzsi 
Projektmenedzser

33

Partenie BENE 
Közgazdász

Roxana VIZITEU 
Közgazdász
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DÉNES Lajos-Géza 
Ügyvezető és pénzügyi 

igazgató

KIS Zoltán  
Programigazgató

MOLNÁR  Judith 
Programigazgató

BÁKAI Magdolna 
Projektmenedzser

 BARTHA-PÁL Csaba 
Projektmenedzser

BÁLINT Magdolna 
Tanácsadó

BUCUR Bernadett 
Projektasszisztens

MENYHÁRT Sarolta  
Projektasszisztens

BARA Erzsébet  
Projektasszisztens

SZOTYORI Ana-Maria 
Projektasszisztens

 MIHÁLY István 
Projektasszisztens

NAGY Hajnal - Tünde 
Eladónő

DOBAI Margit 
Üzletvezető

 DÉNES Izabella
Eladónő

CSÍKI Kinga - Katalin   
Eladónő

Simona BARTIȘ 
Projektmenedzser

SZABÓ Csaba 
Közösségi animátor

VÁRKOSI Mariann 
Projekt asszisztens

Delia MIHUŢ 
Coordonator 

Kommunikációs és 
PR. Szakember
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Zárásképpen

2020. után úgy összegezhetünk, hogy tőkévé formáljuk a kihívásos körülmények 
tapasztalatait, következtében még inkább barátságra invitáljuk a kockázatokat, így 
továbbra is merész terveket gondolunk ki a Romániai politikák létrehozásával, 
fejlesztésével és az azokba való bekapcsolódással kapcsolatosan.
 
A közel 30 éves tapasztalat azt mutatta meg, hogy az európai �nanszírozási 
programozási ciklusok végén ez a ciklikusság mind a többéves projekt portfólióra, 
mind a csapatra kihatással van. Középtávon tehát a projekt portfólió 
megváltoztatását és a Civitas Alapítvány csapatának fejlődését jósoljuk meg.

Folytatjuk a hálózatok építését és megerősítését a vidéki és városi közösségekben 
megvalósuló projektek eredményei által.

Közép- és hosszú távon következetesebben kívánunk részt venni a politikák 
kialakításában (policy making), és ezt a következőképpen: részvétel az elkövetkező 
5-10 év �nanszírozási alapját képező új országos szintű dokumentumok 
programozásában, hozzájárulni az Országos Fellendülési és Reziliencia Tervhez, 
valamint a 2021–2027-es ciklus új operatív programjaihoz.

Várjuk mindazokat, akik hisznek a közösségek erejében és mindannyiunk erejében, 
hogy hozzájáruljunk a közös jóléthez. Nyitottak vagyunk az új együttműködésekre a 
partnerekkel és a �nanszírozókkal.

Ez a helyzet, ezek az idők azt várják el tőlünk, hogy �gyelmesen és jól járjunk el, talán 
még körültekintőbben, mint ahogy cselekedtük ezt eddig a történetünk során.
Tisztán látjuk, hogy a helyes úton való haladás, a jó cselekvésének legnagyobb 
biztosítéka nem lehet más, mint Együtt továbblépni.
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Kolozsvári iroda 
Eremia Grigorescu utca, 77-es szám, 
400304 Kolozsvár, Kolozs megye, 
tel. +40-264-590.554 
tel./fax +40-264-590.555
 o�ce@civitas.ro 

Székelyudvarhelyi iroda 
Solymossy utca, 29-es szám, 
535600 Székelyudvarhely, Hargita megye, 
tel./fax +40-266-218.481 
o�ce.udv@civitas.ro

2020
éves
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