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Alapítványunk, a civil önkormányzás szolgálatában eltöltött tízévnyi

tevékenység után kiforrott értékrendszerrel, elkötelezett munkatár-

sakkal és megbízható kapcsolati hálóval, felkészülten fogadja a

következő évtized kihívásait.

Románia az Európai Unió tagja lesz még ebben az évtizedben. A csat-

lakozásig rendelkezésre álló idő bizonyára nem lesz elegendő az ország

és az itt élő közösségek felkészülésére. A társadalmi és gazdasági áta-

lakulások eddigi ütemének ismeretében, szinte biztosra vehető, hogy

Románia több területen felkészületlenül fog belépni az Unióba. Az alka-

lmazkodás kényszere a szabad piac versenyhelyzetéhez és az EU

közpolitikáihoz várhatóan nehéz kihívásként fog tudatosulni sokak

számára. Az önkormányzatok is könnyen abban a helyzetben találhatják

magukat, hogy az intézményi és szakmai fejlődés elmaradása miatt

nem tudják értékesíteni a számukra elérhető, közpolitikák által biztosí-

tott forrásokat.

A felkészületlenség egyik eleme az erős civil társadalom hiányában

nyilvánul meg. A társadalmi és fejlesztési gondok orvoslásában nagy

szükség lesz a civil kurázsira és áldozatkézségre, ahhoz, hogy a csat-

lakozással járó szerkezeti átalakítások a lehető legkisebb veszteséggel

és traumával járjanak.

A Civitas Alapítvány a szakmaiság megerősítésével, a szakértő, tanác-

sadó és fejlesztési folyamatokat koordináló szerepével a jövőben is

jelen lesz a helyi közösségek életében. A civil önkormányzás filozófiáját

az élet kihívásai gyakorlattá kovácsolják majd. Ennek a jövőképnek

megvalósulása sejlik ki a jelen évi jelentésben ismertetett tevékeny-

ségekből.

Továbbra is a „Civitas, a megbízható partner“ küldetésünk vezérel, és

bízunk benne, hogy nehéz időkben, mindenekelőtt hozzánk hasonló

megbízható és kiszámítható társakra lesz szükség.

Kolumbán Gábor

A kuratórium elnöke
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Motiváció

A Civitas Alapítványt a Polgári Társadalomért 1992. októberében alapí-

tották. Alapítói a helyi önkormányzatok hatékonyságának növelését,

valamint az állampolgárok döntéshozatalban- és a közösségi problémák

megoldásában való szerepvállalásának ösztönzését tartották szükséges-

nek. E mellet az emberi jogok tiszteletben tartása, az állampolgári

nevelés, a környezetvédelem is az alapítás okai között szerepeltek.

Küldetés

A CIVITAS Alapítvány a Polgári Társadalomért célkitűzése a helyi pol-

gári társadalom kialakulásának és fejlődésének elősegítése, valamint a

helyi és regionális fejlesztési törekvések támogatása. A fejlődésen azt

a folyamatot értjük, amelyben egy közösség tagjai növelik saját- és

intézményeik azon képességeit, amelyekkel mozgósítani és igazgatni

tudnak bizonyos anyagi forrásokat életszínvonaluk javulása érdekében.

Küldetése szellemében a Civitas az alábbi tevékenységeket/szolgál-

tatásokat végzi: 

– a közigazgatás és a lakosság közötti kapcsolatok fejlesztése

– a közalkalmazottak és a lakosság közötti kapcsolatok megteremtése,

valamint helyi fejlesztési kezdeményezések támogatása

– szaktanácsadás különböző területeken az önkormányzatok számára

– képzések szervezése a kinevezett vagy választott közalkalmazottak

számára

– a polgárok képzésének és a munkaerőpiacra való visszatérésének

elősegítése

– nem-kormányzati szervezetek létrehozásának és működésének támo-

gatása

– a közalkalmazottak és lakosság közötti kapcsolatok megteremtése,

valamint fejlesztése a helyi érdekeltségű problémák megoldása

érdekében

– az állampolgárok kezdeményezésére megalakult szervezetek támo-

gatása

– a fent említett szakterületeken könyvek, ismertető füzetek, és külön-

böző szakmai anyagok elkészítése és megjelentetése

Az alapítvány két irodát működtet: az Észak-Nyugati Régióban,

Kolozsváron, valamint a Központi Régióban, Székelyudvarhelyen.A 
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Programok és projektek

A Civitas Alapítvány 2004-es programjainak és projektjeinek célja az

eddigi alaptevékenységek fejlesztése volt. A csapat erőfeszítései e

tevékenységek folytatásában és bővítésében, valamint újabb célprojek-

tek kezdeményezésében nyilvánultak meg. Így, ebben az évben, a

Civitas Alapítvány 12 pályázatot bonyolított le a következő négy straté-

giai területen: helyi fejlesztés, polgári részvétel az önkormányzati dön-

téshozatalban, szociális fejlesztés, valamint felnőttképzés. 

Szolgáltatások

A 2004-es év folyamán a Civitas Alapítvány szolgáltatásai (képzés és

tanácsadás) átszerveződtek. 

Képzés

A képzések területén részletes terv készült, amely három különböző

programot foglal magába, és amely a szervezet rövid- és középtávú

képzési kínálatának alapja:

– Közösségi animátor - Helyi fejlesztési ügynök, (képzések a következő

szakterületetken: közösségi fejlesztés; szervezeti kommunikáció és

nem-kormányzati szervezetek menedzsmentje; helyi közintézmények

és közpolitikák; helyi pénzügyek; stratégiai- és operatív menedzs-

ment – projekt menedzsment); 

– Képzési központ helyi önkormányzatoknak;

– Felnőttképzés – folyamatos képzési program felnőtteknek.

Tanácsadás

A szervezet tanácsadási tevékenysége úgyszintén megújult.

Mindamellett, hogy az eddigi és jelenlegi legtöbb felkérés pályázatírás-

sal és fejlesztési stratégiák kidolgozásával volt kapcsolatos, úgy

értékeljük, hogy a jövőben egyre nagyobb szükség lesz ágazati tanul-

mányok elkészítésére. Éppen ezért, kínálatunk összeállításában főként

a következők játsyanak lényeges szerepet: 

– A helyi közösségfejlesztést érintő tanulmányok;

– A szociális területeket érintő tanulmányok;

– A felnőttképzéssel kapcsolatos tanulmányok;

– A polgári részvételt az önkormányzati döntéshozatalban, a civil

szervezetek és közintézmények kapcsolatát, valamint az ifjáságpoli-

tikát érintő tanulmányok;

– A fejlesztési stratégiák kidolgozása.A 
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Programok és projektek

A Közösségi animátor - Helyi fejlesztési ügynök program 

A „Közösségi animátor“ programunk egyre bővül. Szatmár megyéből

hat község társult a Kolozs és Beszterce megyei községekhez, amelyek-

ben közösségi animátorok tevékenykednek. Jelen pillanatig a közössé-

gi animátorok megközelítőleg 450.000 euró összegyűjtésével gazdagí-

tották a helyi önkormányzatok befektetési alapjait. 

A Közösségi animátor - Helyi Fejlesztési Ügynök program a Civitas

Alapítvány egyik stratégiai programja. Célja a helyi fejlesztés támo-

gatása és elősegítése az önkormányzatok szakmai és szervezési képes-

ségeinek megerősítésével, a vidéki életszínvonal növekedése érde-

kében. E célnak megfelelően, úgy véltük, hogy az emberi erőforrás a

folyamatok alapja, mivel ő képes a közösség számára fontos egyéb for-

rások felkutatására és kiaknázására. Következésképpen a Közösségi

animátor program mindenekelőtt a fejlesztésben résztvevő humánerő-

forrás szakmai tudásának bővítésére összpontosított. 

A 2004-es év folyamán a Közösségi animátor- Helyi Fejlesztési Ügynök

program kiterjesztését és fejlesztését tűztük ki célul. 

A Helyi Fejlesztési Ügynök

A Helyi Fejlesztési Ügynök projekt a Civitas Alapítvány és a temesvári

Vidékfejlesztési Központ közös kezdeményezése, mely a Közösségi ani-

mátor és a Helyi Kezdeményező koncepciók országos szinten való ter-

jesztését célozza. A tevékenységek a két partner szervezet által alapí-

tott Helyi Fejlesztési Konzorcium védelme alatt zajlanak.

A projekt a vidéki önkormányzatok hatékonyságának növelését célozza

meg, ezek saját fejlesztési és gazdasági-társadalmi forrásai és eszközei

felhasználásával.H
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A projekt célja

A projekt fő célkitűzése a Helyi Fejlesztési Ügynök funkciójának elis-

mertetése és alkalmazása országos szinten az önkormányzatok

szervezeti felépítésébe. Egyéb fontos célkitűzések:

– a vidéki önkormányzatok teljesítményeinek javítása;

– életképes és szerteágazó partnerségek létrehozása a megyei közigaz-

gatás, a kormány és a civil szervezetek között;

– minél több közalkalmazott szakmai ismereteinek bővítése. 

A projekt célcsoportja 

Országos szinten a pályázat célcsoportját a vidéki önkormányzatok

közalkalmazottai képezik. Azok a személyek, akik ilyen beosztásba

kerülnek, megtanulják, hogyan lehet szert tenni európai támogatá-

sokra, valamint hogyan lehet hatékony társadalmi és gazdasági projek-

teket kezdeményezni. 

Fő tevékenységek

A pályázat keretén belül hat Regionális Erőforrás Központ létrehozása

a cél (Temesvár, Kolozsvár, Székelyudvarhely, Bukarest, Drobeta Turnu-

Severin és Jászvásár), amelyek feladata a Helyi Fejlesztési Ügynök

modell népszerűsítése, és amelyek tanácsadást, valamint képzést biz-

tosítanak a résztvevő települések képviselőinek. A hat létrehozandó

központ közül háromnak a Civitas Alapítvány a koordinátora.

(www.lda.ro)

A projekt egy másik jelentős tevékenysége egy a közpolitikai tanul-

mány elkészítése és ennek megvitatása az illetékes szervekkel. 

A Helyi Fejlesztési Ügynök népszerűsítésének köszönhetően a modell

ismert lesz az országban, és Délkelet-Európában egyaránt.

Eredmények

A 2004-es év folyamán három erőforrásközpontot avattunk fel,

Temesváron, Kolozsváron és Székelyudvarhelyen, amelyek részt vesznek

a modell gyakorlatba ültetésében, és fontos szerepük van az ötlet nép-

szerűsítésében is. Ugyanakkor program bemutatására honlap is készült

(www.lda.ro) és megjelent az ismertető kiadványsorozat első száma

(RoADL), amely a helyi közösség fejlesztésével kapcsolatos elméleti

ismereteket mutatja be.

A tanácsadás területén, a kínálat összeállítása folyamán, a minél nagy-

obb elérhetőségre törekedtünk, hiszen erre a tevékenységre van a leg-

gyakrabban igény. Emelett elkészült 5 pályázat is, melyek célja a mod-

ell további megyékben való terjesztése. Egy újabb eredmény a kutatási

és előkészítési tevékenység elindítása, a közpolitikai tanulmány (policy

paper) kidolgozása és nyilvános megvitatása érdekében. Megalakult a

szakértői csapat, amely megkezdte a kutatási és dokumentálási munkát. 

A mintaprojekt népszerűsítése érdekében, 2004. július 26-29. között, 6

találkozót szerveztünk (Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Temesváron
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és Szatmárnémetiben), a Közösségi Animátor és Helyi Kezdeményező elnevezésű

pályázatok keretén belül. A két mintaprojekt tapasztalatai képezik a Helyi Fejlesztési Ügy-

nök modell alapját. 

Partnereink:

Temesvári Gazdasági Fejlesztési Ügynökség - ADETIM 

Temesvári Vidékifejlesztési Központ - CAR

Közpolitikai Központ - CENPO

Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Politika- és Közigazgatástudományi Kar

Támogatók:

Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) Budapest, German Marshall

Alap - 86.470,20 USD

A projekt időtartama: 2004. április -2006. március

Projektvezető: BALOGH Márton, RADU Sorin 

RURAL - PORTAL - a romániai vidéki települések portálja
www.rural-portal.ro 

A települések fejlesztéséről szoló információkhoz való nehézkes hozzáférés gyakran

megakadályozza vagy gátolja a helyi fejlesztési kezdeményezéseket, lehetőségeket. Az

információhoz való hozzáférés lehetetlensége megfelelő időn belül legtöbbször a helyi

fejlesztési lehetőségek elszalasztásához vezet.

A portál fő célja az információ áramlásának elősegítése a vidéken tevékenykedő

fejlesztési ügynökök felé, valamint a kommunikáció javítása a helyi fejlesztési folyama-

tok szereplői között. Egy másodlagos cél a fejlesztési lehetőségek népszerűsítése vidéki

településeken a gazdasági és társadalmi életszínvonal növelése érdekében. 

Célcsoport

A www.rural-portal.ro portál a vidéki, valamint a kis- és közepes méretű városok önkor-

mányzatainak szól. Az oldal felépítése gyors hozzáférést biztosít a helyi önkormányzatok-

nak olyan erőforrások elérésében, amelyek hozzájárulnak a helyi közintézmények

hatékonyságának növeléséhez, valamint a helyi közösségek fejlődési folyamatainak fen-

ntartásához 

Esemény 

A Romániai Vidéki Települések Portálját a Civitas Alapítvány indította el hivatalosan a

„Vidéki települések és az Internet“ elnevezésű nemzetközi konferencia alkalmával. Ez az

esemény 2004. február 5-8. között zajlott Kolozsváron. A szemináriumon 60 személy vett

részt: 27 Romániából és 33 Albániából, Örményországból, Bosznia-Hercegovinából,

Bulgáriából, Horvátországból, Grúziából, Magyarországból, Macedóniából, Moldáviából,
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Hollandiából, Szerbia-Montenegróból, és az Amerikai Egyesült Állam-

okból.

Támogató:

Nyílt Társadalomért Alapítvány - East-East program - 9.260 USD

Projektvezető: RADU Sorin 

Helyi értékekkel Székelyderzs megmentéséért

A helyi múzeum és képtár, a

„Jégverés ünnepe“, a történelmi

sátortábor, valamint a híres

vártemplom köré szervezett fesz-

tivál visszaadta a közösség

reményét és hitét a jövőbeni

fejlődésben.

A csodálatos helyi értékekre

támaszkodva kezdeményeztünk

és szerveztünk egy olyan fesz-

tivált, amely segítségével a faluturizmus a jövőben egyik fontos

jövedelemforrása lehet a településen élő embereknek. 

Az önkormányzat, az egyház, az iskola és a közösség tagjai közötti

együttműködés elengedetlen volt az esemény sikeréhez és ez egy olyan

kiindulópont a település fejlődésében, amelyre a jövőben építeni lehet.

Soha nem gyűltek össze olyan szép számban a falu elszármazott fiai,

mint a fesztivál alaklmával. Érdemes meglátogatni e mesés tájakat, és

részt venni a június utolsó szombatjára tervezett „Jégverés Ünnepén“,

valamint a július első hétvégéjére eső Falunapokon.

Partnereink:

Székelyderzsi Unitárius Egyházközség

Szekelyderzsi Helyi Tanács

János Zsigmond Általános Iskola - Székelyderzs

Támogatók:

Polgár-Társ Alapítvány - Csíkszereda 

King Baudoin Alapítvány - Belgium

Összköltségvetés: 131.000.000 ROL

Projektvezető: ORBÁN Árpád és ZOLTÁNI Hajnal
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Összefogás a Nagy-Küküllőért

2003-2004 között zajlott a Civitas Alapítvány „Összefogás a Nagy-

Küküllőért“ elnevezésű projektje, melynek célja a Nagy-Küküllő megó-

vására irányuló együttműködés megalapozása Hargita megyében.

A 2004. május 7-8-án tartott homoródfürdői műhelymunka megszerve-

zése a projekt egyik kulcseseménye. A megbeszélésen részt vettek min-

dazon önkormányzatok-, civil- és gazdasági szervezetek képviselői,

pedagógusok, vízügyi- és környezetvédelmi szakemberek, akik a folyóvíz

életterének megvédésére irányuló közös munkában részt kívántak venni.

A beszélgetés témája a Nagy-Küküllő menti környezetkárosító tényezők

számbavétele, valamint a térség gazdasági és társadalmi problémáinak

elemzése. Sikerült lefektetni az úgynevezett folyókoalíció alapjait, meg-

fogalmazva a közös célt: a folyó menti élet szereplőinek összefogása a

felelős gondolkodás és tevékenykedés meghonosításáért.

A partnerség feladataként fogalmazta meg a térség átfogó fejlesztési

stratégiájának - a folyószerződésnek - a kidolgozását. A folyószerződés

célja a konfliktuskezelés a kormányzat, a piaci szereplők, a helyi önko-

rmányzatok és a lakosság közötti partneri viszony kialakítása során. 

A projekt keretében egy tájékoztató kiadvány is készült, Összefogás a

Nagy-Küküllőért címmel, melyet Dr. Szabó József szerkesztett Dobay-

Pataki Virág, Fleisz Zoltán és Nagy István közreműködésével.

Támogató:

Kárpátok Alapítvány - 3.870 EUR

Projektvezető: FLEISZ Zoltán

Hálózati munka

Rural Net

A Civitas Alapítvány aktív tagja a Rural Net hálózatnak. Mint a vezető-

tanács tagja, alapítványunk részt vesz a hálózat szervezési és működési

tevékenységében. Ugyanakkor a Civitas Alapítvány felelős a Rural Net

stratégiai fejlesztési tervének kidolgozásáért, mely tevékenység egy

nagyméretű projekt keretében zajlik, és célja a hálózat szervezeti

kiépítése. 

A Rural Net a közösségi fejlesztéstben aktív romániai civil szervezetek

hálózata. A vidéki településfejlesztésben aktívan tevékenykedő

szervezetek igénye hozta létre, és jelenleg az egyik legdinamikusabb

hálózatnak számít a román civil szervezetek körében. A hálózatnak több

mint 23 tagja van, melyeknek száma folyamatosan növekszik. 

Támogató:

Charles Stuart Mott Alapítvány - 5.610 USD

Kapcsolattartó személy: RADU Sorin 
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Programok és projektek

Polgári részvétel az kormányzásban program

A POLGÁRI RÉSZVÉTEL A KORMÁNYZÁSBAN ELNEVEZÉSŰ PROGRAMUNK A CIVITAS

ALAPÍTVÁNY EGYIK ALAPELVÉRE ÉPÜL: AZ ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZVÉTELÉNEK

ÖSZTÖNZÉSE A HELYI DÖNTÉSHOZATALBAN ÉS A HELYI KORMÁNYZÁSBAN. 

A program keretében a helyi önkormányzatok és civil szervezetek közöt-

ti együttműködés megerősítését tartjuk szem előtt, elősegítve a közös-

ség aktívabb részvételét a helyi döntéshozásban, azonosítva és ismer-

tetve a sikeres példákat.

A program megvalósításának egyik alapvető eleme volt a Civitas

Alapítvány bekapcsolódása az Polgári Egyezmény Délkelet-Európáért

(Citizens’ Pact for South Eastern Europe) elnevezésű hálózatba. E háló-

zat tagjaként, 2002-ben megvalósítottunk egy projektet, melynek

végeredményeképpen nemzetközi kiterjesztést is nyertünk. A program

2003-ban további fejlesztésen esett át. 

A program a helyi önkormányzatok képviselőihez, a helyi közösségek

kezdeményező tagjaihoz, valamint a civil szervezetekhez szól

Romániában és Délkelet-Európában (Albánia, Bosznia-Hercegovina,

Bulgária, Horvátország, Macedónia, Szerbia és Montenegró, beleértve

Koszovó térségét is).

A 2004-es év folyamán a program nemzetközi kiterjesztésének

megerősítésére összpontosítottunk. Ilyen értelemben valósítottuk meg

a SEEmotion pályázatot, (hivatalosan: Fiatalok mozgásban: Polgári

részvétel a helyi önkormányzatokban Délkelet-Európában) amely a

Polgári Egyezmény Délkelet-Európáért hálózat keretében zajlott. Po
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Fiatalok mozgásban: Polgári részvétel a helyi 
önkormányzatokban Délkelet-Európában - SEEMotion

A projekt célkitűzése a polgárok aktívabb részvételének ösztönzése a helyi önkormányza-

ti döntéshozatalban, olyan Délkelet-Európában jól bevált modellek, példák bea-

zonosításán és ismertetésén keresztül, melyeknek alapja a civil szervezetek és a helyi

önkormányzatok együttműködése.

A program az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés serkentését

célozza meg, valamint az önkormányzati döntéshozatalban való polgári részvétel ter-

jesztését és a kapcsolódó tapasztalok ismertetését. A célok és tevékenységek nagyrésze

egybevágott a Polgárok Paktuma Délkelet-Európáért hálózat keretén belül 2004-ben meg-

valósított projekt prioritásaival.

A projekt célja: 

– tapasztalatok megosztása az önkormányzati döntéshozatalban való polgári részvétel

témakörben;

– aktív segítségnyújtás újabb ilyen típusú projektek kidolgozásában;

– információterjesztés a polgári részvételről az önkormányzatokban;

– a civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködésének elősegítése, a Polgárok

Paktuma Délkelet-Európáért védjegye alatt, a regionális együttműködés bővítésének

érdekében;

– egy honlap létrehozása, amely az önkormányzásban való polgári részvétellel kapcso-

latos információkat tartalmaz - www.seemotion.org. 

Célcsoport

Ebben a projektben a következő országok és régiók, egyazon helységben tevékenykedő

civil szervezeteket és önkormányzatok vesznek részt: Albánia, Bosznia-Hercegovina,

Bulgária, Horvátország, Macedónia, Szerbia és Montenegró, beleértve Koszovó térségét

is, valamint Románia.

A tevékenységek alapját olyan, már létező projektek/kezdeményezések képezik, ame-

lyeket a civil szervezetek és az önkormányzatok partnerségben bonyolítanak le. 

Tevékenységek

Egy szakértői csoport nyújt segítséget az együttműködő partnereknek, önkormányzatok-

nak és civil szervezeteknek abban, hogy tovább fejlesszék a már létező közös projekteket,

újakat dolgozzanak ki, új partenereket vonjanak be. A segítségnyújtást megkönnyítő

tevékenységek: 

– országoprofilok kidolgozása a polgárok önkormányzati döntéshozataban való részvételről;

– műhelymunkák szervezése minden résztvevő országban a szükségletek és problémák

azonosítása érdekében;

– a munkacsoportok kialakítása a meglévő projektek folytatása és új pályázatok

elkészítése érdekében;

– egy honlap létrehozása és folyamatos aktualizálása a projekten belüli információcsere

zavartalansága érdekében;

– a meglévő projektek ismertetése és információterjesztés a polgári részvételről az önko-

rmányzati döntéshozatalban.

Eredmények 

– 8 helyi projektet dolgoztuk ki Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország,

Macedónia, Szerbia és Montenegró területén; 

– 4 fejlesztési projekt valósult meg Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Románia és Szerbia

területén;
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– Körvonalazódott 5 követendő fejlesztési irányvonal: helyi ifjúsági tnácsok létrehozása -

fiatalok képviselő testülete, helyi ifjúságpolitika kidolgozása, vitafórumok

kezdeményezése, önkéntesség elősegitése, főleg közintézményekben és ifjúsági

központokban. 

– Létrejött a honlap mely a polgári részvételről az önkormányzati döntéshozatalban nyújt

információkat - www.seemotion.org.

Partnereink:

Polgárok Paktuma Délkelet-Európáért (Citizens’ Pact for South Eastern Europe) 

Diákönkormányzat (Students Government) - Tirana, Albánia

UNO - Bosznia-Hercegovina

Helsiniki Polgárok Egyesülete (Helsinki Citizens’ Assembly) - Tuzla, Bosznia-Hercegovina

Ifjúsági Kulturális Információs Központ - Gabrovo, Bulgária

Europeans és Eszék (Osijek önkormányzata - Horvátország

Demokratikus Kezdeményezésekért Egyesület (Association for Democratic Initiatives) -

Macedónia 

Euro-Atlanti Fiatalok Klubja - Macedónia

Pirgos - Szerbia és Montenegró

Fiatalok Parlamentje - Nis, Szerbia és Montenegró

A Montenegrói Paraplégusok Egyesülete - Szerbia és Montenegró

Community Building - Mitrovica, Koszovó (megfigyelő partner) 

Nagykároly Önkormányzata - Románia 

Zilahi Helyi Ifjúsági Tanács - Románia

Pro Demokrácia Egyesület - Kolozsvár, Románia

Támogatók:

Citizens’ Pact for South Eastern Europe - 30.005 EUR

The Balkan Trust for Democracy - A Project of The German Marshall Fund - 23.950 USD

A projekt időtartama: 2003. szeptember - 2005. február

Projektvezető: BERE Ramona 
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Lakossági Tanácsadó Iroda

A Székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda információs és tanácsadói szolgáltatást

nyújt a lakosoknak, akik megismerve jogaikat és kötelezettségeiket könnyebben megér-

thetik és megoldhatják mindennapi problémáikat. A tanácsadás bizalmas, ingyenes, pár-

tatlan és független.

A Lakossági Tanácsadó Iroda tizenkét területen nyújt tájékoztatást és tanácsadást:

egészségügy, társadalombiztosítás, szociális segélyek, munkaügy, fogyasztóvédelem,

polgári jogok és kötelezettségek, tulajdonjog, adók és illetékek, oktatás, közjegyzői

eljárások, gyerekjogvédelem, közszolgáltatások.

A tevékenység a tanácsadó és az ügyfelek közötti őszinte, bizalomteljes kapcsolaton

alapszik.

Az iroda a Városháza tér 5 szám alatt, a Polgármesteri Hivatal földszintjén található.

Ügyfélfogadás hétfőn, kedden, csütörtökön 9-16, szerdán 9-19 és pénteken 9-14 órák

között. Tel: 0266-217150, e-mail: bcc@udvph.ro. 

A Székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda 2004-ben 1816 különböző esetet

jegyzett, ami azt jelenti, hogy ingyenes információs és tanácsadói szolgáltatását megkö-

zelítőleg 3000 személy vette igénybe.

A Székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda nagyon fontos szerepet tölt be nemcsak

információs és tanácsadó szolgáltatása révén, hanem a régióban lebonyolított szociális

projektekben vállalt munkája által is. Az irodában összegyűlt tapasztalatokkal, a ren-

delkezésére álló sokrétű információkkal folyamatosan segíti a szociális területen dolgozó

szervezeteket, projekteket, intézményeket, szakmai hátteret biztosítva munkájukhoz.

Irodánk tagja annak az országos hálózatnak, amely több mint 100 helységben nyújt

azonos szolgáltatásokat. A Lakossági Tanácsadó Irodák Országos Szövetségének 55 civil

szervezet tagja, amelyek irodákat alapítottak és működtetnek országszerte.

Az iroda legfontosabb tervei közé tartozik a folyamatos szolgáltatásnyújtás feltételeinek

biztosítása. Figyelembe véve, hogy szolgáltatásainkat a város és a régió lakosai igénylik,

számítunk a Polgármesterei Hivatal, a Helyi Tanács, a Prefektúra és a Hargita Megyei

Tanács támogatására is. Természetesen az iroda továbbra is részt vállal szociális projek-

tek lebonyolításában, ezáltal hasznossá téve eddigi tevékenysége során összegyűlt

tapasztalatait.

Támogatók:

Az Európai Unió PHARE Programja - 24.570 EUR

Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal - 1.080 EUR

2004. utolsó négy hónapjában az iroda működtetését a Civitas Alapítvány és a

Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal biztosította.

Projektvezető: MIHÁLY István
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Helyi Polgári Tanács

A Civitas Alapitvány egyike a kolozsvári Helyi Polgári Tanács támogatóinak. Két tag

képviseli szervezetünket, 15 más, különböző közérdekű területre szakosodott kolozsvári

civil szervezet képvielőivel együtt. 

A Helyi Polgári Tanácsot (HPT) 2004. június 17-én alapították a Lions Klubok és 38 civil

szervezet, amelyek Együttműködési Megállapodást írtak alá. Jelenleg ezt az elképzelést

több mint 45 civil szervezet támogatja. 

A kolozsvári Helyi Polgári Tanács a kolozsvári civil társadalom hangját hivatott képvisel-

ni, mint a Kolozsvári Helyi Tanács szimbolikus, polgári és politikamentes alternatívája.

A HPT legfőbb célja a kolozsvári közösség életszínvonalának javítása. 

A HPT részcéljai:

– a helyi közösség önkormányzattal szemben támasztott igényeinek és elvárásainak pon-

tos és részletes megállapítása, és a Kolozsvári Helyi Tanács közpolitikájának és dön-

téshozatalának ennek megfelelő alakítása;

– a kolozsvári polgárok tájékoztatása és bevonása a város problémáinak beazonosításá-

ba és megoldásába, az állampolgári-, választói- és adófizetői kötelességvállalás kife-

jlesztése, a jogok és kötelezettségek tudatosítása;

– a Polgármesteri Hivatal és a Kolozsvári Helyi Tanács, valamint az ezeknek alárendelt

szolgáltatások helyes, átlátható és hatékony műkődésének elősegítése, a közösség

érdekében, elsősorban a döntéshozatal minőségének javításával;

– a civil szervezetek és a helyi önkormányzat közötti hatékonyabb egyűttműködés támo-

gatása;

A Civitas Alapítvány képviselői a HPT-ban felelősek a helyi önkormánzatok reformjáért,

valamint a közpolitikák kidogozásáért és elemzéséért. 

Képviselők: BALOGH Márton, RADU Sorin 
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Erdélyi felnőttképzési stratégia kidolgozása

A projekt általános célkitűzése egy felnőttképzési koordinációs straté-

gia elkészítése volt, míg specifikus célkitűzésként az erdélyi felnőt-

tképzés részletes esettanulmányának kidolgozását jelöltük meg.

Tevékenységek

A projekt szakemberei három fontos területen tanulmányozták az erdé-

lyi felnőttképzési tevékenységeket: mezőgazdaság, helyi önkormányza-

tok, illetve szociális intézmények. A projekt keretében kerdőíves

felmérést végeztünk, megvizsgálva a felnőttképzés iránti igényt, főként

a fent említett három területre összpontosítva.

Eredmények

A projekt eredményeként három ágazati (agrár, helyi közigazgatási és

szociális) esettanulmány és az Erdélyi Felnőttképzési Stratégia készült

el. E tanulmányok azon kevés, ilyen jellegű munkák közé tartoznak,

amelyek az Erdélyben létező felnőttképzési programok bemutatását

célozzák meg.

A kidolgozott esettanulmányok és a felmérés eredményeinek elemzése

alapján, a munkacsoport stratégiai javaslatokat és következtetéseket

fogalmazott meg Erdély felnőttképzési koordinációs stratégiájának

megvalósításához.

Partnereink:

Békéscsabai Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ -

Békéscsaba, Magyarország

Kis-Küküllő Kistérségi Társulás - Erdőszentgyörgy, Románia

Közpolitikai Központ (CENPO) - Kolozsvár, Románia

LAM Alapítvány - Illyefalva, Románia

Támogató:

Apáczai Közalapítvány - Budapest, Magyarország - 8.096 EUR

A projekt időtartama: 2004. április 1 - 2004. október 31

Projektvezető: BALOGH MártonFe
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Bekapcsolódás a Kárpát-medencei felnőttképzési hálózatba

Európai interregionális partnerségi együttműködési megállapodást írt alá 2004.

májusában Székelyudvarhelyen a Civitas, a Békéscsabai Regionális Munkaerő-fejlesztő

és Képző Központ (BRMKK), valamint a Délkelet-olaszországi Szociális Szövetkezetek

Szövetsége, az ELPENDÚ.

A BRMKK kezdeményezésével létrejött hosszú távú együttműködési megállapodás

aláírása alkalmából egy nemzetközi munkatalálkozóra is sor került, amelyen a regionális

jövőképpel kapcsolatos elképzelések kinyilvánítása is helyet kapott. A partnerség célja

fejlesztési programok közös megvalósítása, a támogatási források összehangolt fel-

használása (PHARE, SAPARD, ESZA, ERFA, EQUAL, INTERREG), valamint egy tudásalapú

gazdasági térség felnőttképzési hálózatának létrehozása.

A partnerek közötti folyamatos munkakapcsolat áll fenn.

Aláíró felek:

Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért - Románia

Békéscsabai Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ (BRMKK) - Magyarország

Délkelet-olaszországi Szociális Szövetkezetek Szövetsége (ELPENDÚ) - Olaszország

Stratégiai partnerek:

Kis-Küküllő Kistérségi Társulás, Erdőszentgyörgy

LAM Alapítvány, Illyefalva

PROMEI Kht., Budapest

Regionális Tudáshálózatért Alapítvány, Békéscsaba
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Célprojektek

Esély a jövőért – 
Program a hátrányos helyzetű fiatalok részére

Célunk megvalósulni látszik. Tovább fejlődik „SANSZ“ nevű progra-

munk, amely keretében elkészült Székelyudvarhely szociális fejlesztési

stratégiája (önmagában ez is a városfejlesztési stratégia része).

A hét fontos szociális terület közül elsőnek a hátrányos helyzetű fiat-

alok problémáinak kezelésére „fogott össze csapatunk“, és közösen

próbálunk egy hatékony és megvalósítható stratégiát kidolgozni. A pro-

gramban résztvevő fiatalok nagy része állami intézményekben nőtt fel,

így nem rendelkeznek, sem megfelelő előképzettséggel a munkaerőpi-

acon való elhelyezkedéshez, sem megfelelő érzelmi előélettel a tár-

sadalomba való beilleszkedéshez és helytálláshoz. Információt, sza-

kképzést, tréningeket, tanácsadást, segítséget a munkahelykeresésben

és megtartásban, átmeneti szállást, és egyszerűen minden olyan támo-

gatást nyújtunk, amely megkönnyítheti a társadalomba való beilleszke-

désüket. A 18 év alatti fiatalokat megpróbáljuk lehetőségeinkhez

mérten felkészíteni azokra a nehézségekre, amelyekkel felnőtté válá-

suk, önállósulásuk során szembesülhetnek. 

A program tevékenységeinek helyet adó központ a székelyudvarhelyi

„Haberstumpf“ villában található (FÉSZEK Ifjúsági Központ,

Bethlenfalvi út 2 sz., tel./fax. 0040-266-210006, office@sansz.ro,

www.sansz.ro/orphans), de ugyanolyan fontosságú munkapontoknak

tekintjük a keresztúri Domus Egyesület, a szentegyházi Gellért

Alapítvány, a lókodi LIA Alapítvány és a bikafalvi Wolter Alapítvány

által biztosított helyszíneket is. 

Alapítványunk a fentihez hasonló fejlesztési stratégiák végrehajtására

is odafigyel. „Gazdát“ és felelőst próbálunk találni a különböző

területekre, akik mögé szintén partnerségeket szervezzünk és segítünk

a finanszírozási források megtalálásában.

Partnereink:

Wolter Alapítvány - Bikafalva - témagazda és -felelős

Domus Karitatív Egyesület - Székelykeresztúr

Gellért Alapítvány - Szentegyháza 

LIA Alapítvány - Lókod

Székelyudvarhelyért Alapítvány - Székelyudvarhely

Székelykeresztúri Polgármesteri Hivatal 

Szentegyházi Polgármesteri Hivatal

Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal

Támogató:

Az Európai Unió a következő programok keretében:

PHARE 2000 - „Civil Társadalom Fejlesztése“ program - 23.970 EUR

PHARE 2001 - „Beruházások a szociális szolgáltatások területén“ pro-

gram. Főpályázó a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal, az önrészt

a bikafalvi Wolter Alapítvány biztosította

Projektvezető: ORBÁN ÁrpádSz
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Budvár Szociális Központ

A valamikori sikeres projektektől nem lehet, de nem is szükséges elszakadni. Folyama-

tosan figyelemmel kísérjük még akkor is, ha sikerült már „önfenntartóvá“ tennünk. 

A ‘97-’98-as évi PHARE – SESAM széleskörű partnerségi projekt (13 szervezet és

intézmény részvételével, valamint a Civitas Alapítvány menedzselésével) a „Budvár

Szociális Központ“ elnevezést viselte. A projekt elsősorban a roma kérdéskörben próbált

megoldásokat keresni abban a környezetben, amelyben leginkább szükség volt erre.

Eredményessége óvodák, iskolák, orvosi rendelők, hajléktalan szállók létesítésében

konkretizálódott. Ekkor fogalmazódott meg egy átfogó szociális stratégia kidolgozásának

szükségessége (innen „ered“ a Szociális Fejlesztési Stratégiánk és a partnerségi további

fejlesztés is - www.sansz.ro). 

Az országos szinten is egyedülállónak értékelt projektünk működési költségeit a

Székelyudvarhelyi Pogármesteri Hivatal vállalta fel, mi pedig próbáljuk fejleszteni más

külső források elérésével. 

Az 1999-ben UNESCO-hoz benyújtott kérelmünket pozitívan értékelték, mely támogatás-

ból elsősorban orvosi műszereket és felszereléseket vásároltunk a roma negyedben lévő

rendelő részére. Emellett javítottunk az ottani irodánk infrastrukturális ellátottságán (fel-

szerelések, Internet-bekötés, stb).

Partnereink:

Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal 

Wolter Alapítvány, Bikafalva

Támogató:

UNESCO - 9.000 USD 

Projektvezető: ORBÁN Árpád
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Helyi és regionális fejlesztés

A Helyi Fejlesztési Ügynök - 2005-ben

A Civitas Alapítvány – Vidékfejlesztési Központ konzorcium két éves

időtartamú projektje, 2005-ben is folytatódik, a terveknek megfelelően

a vidéki közösségek önkormányzataira összpontosítva, tevékenységeik

hatékonyságának növelése érdekében. A 2004-ben elért eredmények

kiegészítéseként, idén három új területen terveztünk tevékenységet. 

Elsősorban, a helyi fejlesztési ügynökök számára 2004-ben

Kolozsváron, Temesváron és Székelyudvarhelyen létrehozott for-

rásközpontok igazgatását, fejlesztését és működtetésének biztosítását

tartjuk fontosnak. Ezen kívül, új forrásközpontok beindítását tervezzük

Bukarestben, Kraiován és Jászvásáron, megteremtve az optimális

feltételeket A Helyi Fejlesztési Ügynök modell országos megis-

mertetésére és terjesztésére. 

A másik lényeges cél egy közpolitikai tanulmány (policy paper) kiadása,

amely a program egészének központi elemét képezi. Ebben az évben

célunk a közpolitikára vonatkozó javaslatok véglegesítése, azok megvi-

tatása a helyi közösségfejlesztés szakértőivel, valamint a modell orszá-

gos elfogadtatása és alkalmazása. 

A modell, valamint a közpolitikai tanulmány népszerűsítése érdekében

országos és nemzetközi konferenciák szervezését, valamint a projekt

honlapjának (www.lda.ro) folyamatos fejlesztését és frissítését tervez-

zük. Újabb három példányszámot jelentetünk a RoADL című kiadvány-

ból, amely hasznos információkat tartalmaz a közösségi fejlesztésről és

a projekt végrehajtásának fejlődési szakaszairól.

Támogatók:

Önkormányzati és Közszolgálati Reformkezdeményezések (LGI - Local

Government and Public Service Reform Initiative) 

German Marshall Alap, Budapest

Teljes költségvetés: 86.470 USD

Projektvezetők: BALOGH Márton és RADU Sorin 

Politikai tapasztalatok és ismeretek megosztása 
egy évvel az Európai Uniós csatlakozás után

Mit tanulhat Románia a frissen csatlakozott országoktól?

A projekt azon tanulási törekvéseket támogatja, amelyek a nyugati és

az északnyugati területek közpolitikájának megvalósítására irányulnak

Romániában, felhasználva a 2004-ben csatlakozott országok egyéves

Európai Uniós tapasztalatát.

A regionális fejlesztési ügynökségek képviselői együttműködnek a

Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában hasonló

területen dolgozó partnereikkel, valamint különböző európai intézmé-

nyek képviselőivel, hogy megismerjék azok Európai Uniós csatlakozás-

sal kapcsolatos tapasztalataikat. 

Annak érdekében, hogy hatékonyan hozzájárulhassunk a romániai regi-

onális hatóságok erőfeszítéseihez, egy sor, az „aquis communitaire“

megvalósítását segítő, a régionális politika fejlesztésére irányuló tanul-

mányi utat, műhelymunkát (workshop) és helyszíni látogatást terveztünk. Pr
og

ra
m

ok
 é

s 
pr

oj
ek

te
k 

20
05

-b
en



89

2 0 0 4

A romániai tisztviselők számára, a partner országok fejlesztési ügynökségeihez szervezett

tanulmányi utak témái a résztvevők igényeinek megfelelően lesznek összeállítva.

A műhelymunka témáját az frissen csatlakozott EU tagállamok tapasztalatai és ismeretei

képezik majd. A műhelymunkát egy sor helyszíni látogatás követ, melyek során a részt-

vevők találkozhatnak a két fejlesztési régió különböző helyi érdekeltségű csoportjaival. 

Támogató:

Az Európai Unió PHARE programja - 20.880 EUR

Projektvezető: BERE Ramona 

Polgári részvétel

SEEmotion 2005-ben

2005-ben is folytatjuk tevékenységeinket a Délkelet-európai térségben, elősegítve a pol-

gárok aktívabb részvételét az önkormányzati döntéshozatalban, beazonosítva és

ismertetve a sikeres modelleket és példákat. A 2004-ben megállapított fejlesztési

irányvonalakat követve, elsősorban a helyi ifjúságpolitika kérdéskörben szervezünk

demokratikus döntéshozó vitafórumokat, de igyekszünk aktívan tevékenykedni a többi

azonosított területen is.

Szándékunkban áll a www.seemotion.org honlap fejlesztése is, amely a polgárok,

különösen a fiatalok önkormányzati döntéshozatalban való részvételének lehetőségeit-,

illetve az azzal kapcsolatos Délkelet-európai térségre vonatkozó információkat tartalmaz-

za, ugyanakkor bemutatja a projekt végrehajtásában elért eredményeket is.

A helyi ifjúságpolitika keretein belül tapasztalatcserét kezdeményezünk, a következő

kérdésköröket érintve: a Délkelet-európai közösségek polgárainak részvétele a helyi dön-

téshozatalbam, és a helyi ifjúságpolitikák kialakításában. Segítséget nyújtunk helyi

ifjúsági tanácsoknak az ifjúsági akciótervek elkészítésében és ezek ütemezésében.

Elkészítünk egy útmutatót, amely tartalmazza a helyi közösségek ifjúságpolitikájára

vonatkozó tevékenységi ütemtervek megvalósítási módozatait (példákkal Romániából és

Horvátországból). 

A demokratikus döntéshozó vitafórumok keretében megpróbáljuk elősegíteni az állampol-

gárok, különösen a fiatalok minél szélesebb részvételét az önkormányzatok dön-
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téshozatalában, bemutatva a demokratikus vitafórumok előnyeit és rendeltetését. A pol-

gári részvétel népszerűsítése érdekében igen fontosnak tartjuk a tapasztalatok és a sik-

eresen gyakorlatba ültetett modellek bemutatását. A projekt e mozzanata modellértékű

Romániában és Bosznia-Hercegovinában. Első lépésként egy képzést tartunk, amelyen

bemutatjuk a javasolt módszertant, majd folyamatos segítséget nyújtunk az érdek-

lődöknek további fórumok szervezésében.

A 2005-ös év folyamán, tevékenységeink különböző területeinek fejlesztése érdekében új

aktív partnerek csatlakozására számítunk.

Támogató:

The Balkan Trust for Democracy – A Project of The Fund German Marshall - 23.950 USD

Nyílt Társadalomért Alapítvány, Románia - A Pro Demokrácia Egyesületen (Kolozsvár)

keresztül 

Nyílt Társadalomért Alap, Szerbia - a Polgári Egyezmény Délkelet-Európáért (Citizens’

Pact for SEE) 

Projektvezető: BERE Ramona

Felnőttképzés

A munkaerőpiacra való visszatérés- és elhelyezkedés ösztönzése a tár-
sadalom sajátos rétegei számára

A Civitas Alapítvány, mindkét irodája által végrehajtott projekt célja megfelelő keretet

biztosítani egy, a munkanélküliek elhelyezkedését serkentő új módszer gyakorlatba

ültetéséhez. A módszer újszerűsége az alternatív tématikákra alapuló gyakorlati képzés

megszervezésében, valamint a cégek és az illetékes állami intézmények egyidejű

bevonásában rejlik, a képzésen résztvevő munkanélküliek munkaerőpiacon való elhe-

lyezkedésének folyamatában. 

A munkaadó és munkavállaló együttműködésén alapuló módszer kialakításával lényege-

sen kibővül az eddig használt foglalkoztatási gyakorlatok sora. 

Mindezt megelőzi a résztvevők képességeinek fejlesztése, olyan aktuális, átfogó

képzéscsomag segítségével, mely hozzájárul ahhoz, hogy a munkaadók napról-napra vál-

tozó dinamikájának megfeleljenek.

A célcsoportothoz tartozik minden olyan munkanélküli fiatal, valamint gyermeknevelési

szabadság végén lévő anya, akik középfokú képzettséggel rendelkeznek és a következő

városokban laknak: Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Szentegyháza, illetve Dés,

Szamosújvár, Beszterce, és Bethlen. 

A Civitas Alapítvány a projekt időtartama alatt forrásközpontként fog működni. A

képzésen résztvevők számára igyekszünk az elhelyezkedéssel kapcsolatos kérdésekben

információkat szolgáltatni és segíteni. E mellett a modell-projekt megvalósítása során

összegyűlt tapasztalatainkat megosztjuk az érdekelt intézményekkel és a képzés anyagát

közzétesszük honlapunkon. (www.civitas.ro )

Támogató:

Európai Unió PHARE 2002 - Humánerőforrás fejlesztés program keretében

– 59.974 EUR - kolozsvári iroda

– 41.691 EUR - székelyudvarhelyi iroda

Projektvezetők: RADU Sorin, FLEISZ Zoltán 
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Közösségi animátor – Gyakorlati

útmutató a helyi fejlesztéshez

- ISBN 973-0-03562-8

BALOGH Márton, HOSU Ioan, 

RADU Sorin 

„Összefogás a Nagy - Küküllőért“

ISBN 973-0-03415-5

Szerkesztő: Dr. Szabó József 

DOBAI-PATAKY Virág, FLEISZ Zoltán,

NAGY István 

Székelyudvarhelyi Szociális Háló

ISBN 973-0-03412-5

KOCS Melinda, ORBÁN Árpád, 

SZABÓ Attila 

RoADL

negyedévi kiadvány a Civitas

Alapítvány és a Vidékfejlesztési

Központ szerkesztésében 
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Programok és projektek

A Civitas Alapítvány munkaközössége a 2004-es év folyamán 28

pályázatot készített el, melyek különböző célcsoportok igényeire

alapoznak. 

A Civitas Alapítvány leg számottevőbb tevékenysége ebben az évben

12 finanszírozott projekt lebonyolítása volt. 

Ezek a pályázatok ahhoz a néhány alapvető területhez tartoznak, ame-

lyeken keresztül szervezetünk küldetésének megvalósítását célozza

meg: helyi- és regionális fejlesztés, polgári részvétel az önkormányzati

döntéshozatalban, felnőttképzés, szociális fejlődés. E stratégiai projek-

tek mellett, olyan célprojekteket ültettünk gyakorlatba, melyek különö-

sen fontosnak bizonyultak a közösség különböző csoportjai számára. 

A Civitas Alapítvány kiadványai és kutatásai különleges figyelmet

élveznek. Internetes honlapunk látogatottságának elemzéséből,

valamint a hozzánk intézett kérdésekből kitűnik, hogy írott anyagaink

diákok, oktatók, önkormányzatokban és civil szervezetekben dolgozók

körében széleskörű elismerésnek örvendenek. 

Szolgáltatások

A Civitas Alapítvány 2004-ben 8 ország, több mint 80 településnek

nyújtott képzési- és tanácsadói szolgáltatást. Az önállóan vagy partner-

ségben lebonyolított projektjeink az ország 6 megyéjére terjedtek ki.

A képzési- és tanácsadói programok szerves részét képezték az alapít-

vány által lebonyolított projekteknek, magukba foglalva a követekező

területeket: 

– Stratégiai menedzsment az önkormányzatokban;

– Humánerőforrás menedzsment az önkormányzatokban;

– Regionális fejlesztés;

– Projektmenedzsment és forrásgyűjtés (fundraising);

– Közösségfejlesztés;

– Fiatalok részvétele a helyi döntéshozatalban;

– Stratégiai tervezés az ifjúságpolitika területén, helyi ifjúsági

akciótervek készítése 

– Nemzetközi partnerkapcsolatok és hálózatok - különös tekintettel

Délkelet-Európára

Képzés számokban

A 6 tagú előadócsoport 2004-ben 14 napon át tartott képzést, összesen

112 órás időtartammal. 

2004-ben a következő területeken nyújtottunk tanácsadást:

– fejlesztési stratégiák készítése civil szervezetek számára;

– projektek kidolgozása;

– tanulmányok készítése a következő területeken: szociális területek,

felnőttképzés, az önkormányzati döntéshozatalban való polgári

részvétel, ifjúságpolitika, önkormányzatok és civil szféra közötti

együttműködés, nemzetközi partnerségek.Té
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Tanácsadás számokban

– fejlesztési straégiák készítése civil szervezetek számára - 8 nap = 64 óra

– pályázatok kidolgozása - 30 nap = 240 óra

– tanulmányok készítése különböző területeken - 102 nap = 816 óra

A tanácsadói tevékenységben 26 személy vett részt.

Civitas kezdeményezések

A Civitas Alapítvány eddigi tanácsadói- és kutatási tevékenysége alatt bebizonyosodott,

hogy szükség van szaktanácsadói csoportok létrehozására, amelyek a megfelelő

területekre összpontosítanak. Ennek eredményeként 2001-ben és 2003-ban létrehoztunk

két partnerintézményt: a CENPO - Közpolitikai Központot, amely kutatási tevékenységet

végez, és a Regoiconsult Kft-t, amely a vidéki, gazdasági egységeknek nyújt tanácsadást. 

Ezen szervezetek önállóak, saját székhellyel, munkaközösséggel és ügyfélkörrel ren-

delkeznek. 2004-ben sikerült őket továbbfejleszteni, így biztosított lett hosszútávú fen-

ntarthatóságuk.

Önkéntesség

A Civitas Alapítvány külön figyelmet szentel tevékenységeinek népszerűsítésére az

érdekeltek körében. Ennek értelmében nyitottak vagyunk önkéntesek fogadására, akik

megismerve alapítványunkat, részt vehetnek különböző tevékenységekben.

2004-ben 6 végzős egyetemi hallgató gyakorlatozott nálunk. A 2004 májusában elindított

internship program keretében 2 kiválasztott diák, 6 hónapos önkéntes munkát végzett

alapítványunknál.
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Stratégiai fejlesztés 

Szervezetünk stratégiájában fontos szerepet játszik a célrégiók tár-

sadalmi fejlődésével összhangban lévő programok kidolgozása. Így,

következetesek maradunk a több éve megfogalmazott stratégiai

alapelvünkhöz: A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért egy nyitott

rendszerben kíván működni.

Ennek az alapelvnek megfelelően, stratégiai céljaink a következőket

foglalják magukba: 

– hatékony programok és megoldások kínálata ügyfeleink és part-

nereink számára;

– szakemberek bevonása az alapítvány tevékenységébe, új ötletek és

módszerek kidolgozása és megvalósítása érdekében;

– életképes és működő partnerségek kialakítása, amelyek képesek

hatékonyan válaszolni a társadalom kihívásaira.

A leszögezett alapelveknek és stratégiai céloknak megfelelően, a 2005-

ös stratégiai tervünknek három nagy fejezete van: 

– Szervezetfejlesztés 

– Programok és projektek kidolgozása 

– Új partnerségek kialakítása.

Szervezetfejlesztés

Az idei tevékenység egyik fontos célkitűzése, egy új, stratégiai-ter-

vezési szakosztály létrehozása a meglévő program/pályázati és admin-

isztratív szakosztályok fejlesztése mellett. Az új szakosztály az

alapítvány vezetőségével együttműködve kialakítja a szervezet

fejlesztési stratégiáját. Emellett fontos szerepet tulajdonítunk a csapat

és a külső munkatársak szakmai továbbképzésének, a csapatépítésnek,

valamint az infrastruktúra fejlesztésének. N
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Programok és projektek fejlesztése

A programok és projektek témaköreinek (helyi- és régiófejlesztés, helyi önkormányzatok,

lakossági részvétel a döntéshozásban, felnőttoktatás) véglegesítése után a projektek

stratégiai programjainkba való integrálását tartottuk szem előtt. Jelen pillanatban az

egyetlen működő stratégiai program, a Közösségi animátor - Helyi Fejlesztési Ügynök

modell gyakorlatba ültetésére alapoz, amely a Civitas Alapítvány értelmezésében a helyi

fejlesztés első és egyben egyik legfontosabb eszköze. 2005-ben az összegyűlt tapaszta-

latok és az elkészített tanulmányok alapján két másik program kifejlesztését tervezzük, az

önkormányzati döntéshozatalban való polgári részvétel, illetve a felnőttképzés területén. 

Partnerségek

Az elfogadott alapelvvel és a stratégiai célokkal összhangban a partnerségek mindig is

prioritást élveztek az alapítvány életében. Ezzel magyarázható, hogy az alapítvány több

helyi, regionális, országos, sőt nemzetközi hálózatnak tagja. A hálózatok egyes ágaza-

tokon belül (civil szféra) vagy különböző ágazatok között (civil szervezetek és az önkor-

mányzatok illetve a civil szervezetek és vállalkozások között) jöttek létre. 

2005-ös terveink között szerepel a meglevő partnerhálózatok bővítése és más, a

tevékenységi területeinkhez közel álló hálózatokhoz való csatlakozás. 
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Bevételek
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A projekt

időtartama

Végre-

hajtó

iroda A projekt címe Támogató 

Költségveté

s 2004-re

euróban

2004-es jövedelmek, amelyek

2003-ban leszerződött 

projektekből származnak 5.755

2002-2003 Kolozsvár

Közösségi Animátor Program - kísér-

leti projekt Kolozsvár és Beszterce-

Naszód megyékben

Phare 2000

Szociális és

Gazdasági Kohézió

RO-0007.02.01 5.755

2004-2006-os projektekből 

származó jövedelmek 113.200,76 

2003-2005 Kolozsvár Közpolitikai Központ - CENPO

Nyílt Társadalomért

Alapítvány 3.630

2003-2004 Kolozsvár

Fiatalok mozgásban - Polgári részvé-

tel a Délkelet-európai helyi önkor-

mányzatokban

Polgári Egyezmény

Délkelet-Európáért

(Citizens' Pact 

for SEE) 13.848

2004 Kolozsvár

Erdély felnőttképzési stratégiájának

kidolgozása, melyben a Közép-erdélyi

regió esettanulmánya is szerepel

Apáczai

Közalapítvány 8.096

2004-2005 Kolozsvár

Közösségi részvétel a helyi kor-

mányzásban Délkelet-Európában

Balkáni Érdek-

szövetkezet a

Demokráciáért -

German Marshall

Alap 19.310

2004 Kolozsvár

Vidéki közösségek és az Internet

(Rural-Portal)

Nyílt Társadalomért

Alapítvány - East-

East Program 7.467

2004-2005 Kolozsvár

Politikai tapasztalatok és ismeretek

megosztása egy évvel az Európai

Uniós csatlakozás után. 

Mit tanulhat Románia a frissen csat-

lakozott országoktól

Phare Small

Program 2003 16.704

2004 Kolozsvár

Vidékfejlesztési Központ, 

a közösségi animátorok számára

Kolozsvári Helyi

Tanács 740

2004

Székely-

udvarhely Budvár Szociális Központ UNESCO 7.243

2003-2004

Székely-

udvarhely SANSZ-Szociális partnerség

Phare-RO

0004.02.01/ 

02.02-01 11.827

2003-2004

Székely-

udvarhely

Helyi értékekkel Székelyderzs 

megmentéséért

Polgár-Társ

Alapítvány 1.590,76

2002-2003

Székely-

udvarhely

Lakossági Tanácsadó Iroda

Székelyudvarhely (BCC)

Phare RO.0004.02.0

1/01-06 632

2003-2004

Székely-

udvarhely

A székelyudvarhelyi Lakossági

Tanácsadó Iroda fejlesztése (BCC)

Phare - RO

0104.03/DBC006 22.113
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* A költségvetési összegek EUR-ba való átszámolásánál a Román Nemzeti Bank által köz-

zétett valutaárfolyamok éves átlagát vettük figyelembe 

Project

Implementa-

tion Period Office Project Title Funding Source

Buget in

Euro for

2004 

Más szervezetekkel

együttműködésével végrehajtott

pályázatok 28.405

2004-2006 Kolozsvár Közösségi Fejlesztési Ügynök OSI - Budapest 13.000

2004-2006 Kolozsvár Közösségi Fejlesztési Ügynök

Balkáni Érdek-

szövetkezet a

Demokráciáért -

German Marshall

Alap 13.000

2003 Kolozsvár

Távoktatási rendszer a helyi közigaz-

gatás számára

PHARE - RO

0007.02.01 1.500

2004-2006 Kolozsvár Ruralnet

Charles Stewart

Mott 905

Egyéb bevételek és adományok 23.410

Total 170.770,76
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazon intézményeknek és

szervezeteknek, akik 2004-ben támogatták alapítványunk tevékeny-

ségeit. Reméljük, hogy munkánk hatékonysága és minősége megfelel-

tek elvárásaiknak.

Citizens’ Pact for South Eastern Europe - Polgári Egyezmény Délkelet-

Európáért

Apáczai Közalapítvány

King Baudouin Alapítvány

Kárpátok Alapítvány

Nyílt Társadalomért Alapítvány

Charles Stewart Mott AlapítványPé
nz
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Polgár-Társ Alapítvány

German Marshall Alap

Önkormányzati és Közszolgálati Reformkezdeményezések 

Kolozsvári Polgármesteri Hivatal

Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal

Európai Unió Phare Programja

UNESCO
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„Regionális Tudáshálózatért“ Alapítvány - Békéscsaba

A Montenegrói Paraplégusok Egyesülete - Szerbia és Montenegró

Babeș - Bolyai Tudományegyetem, Politikatudományok és Közigazgatás Kar,

Közigazgatás Tanszék - Kolozsvár 

Békéscsabai Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ - Magyarország

Beszterce-Naszód Megyei Tanács

Community Building Mitrovica - Koszovó Régió

Délkelet-olaszországi Szociális Szövetkezetek Szövetsége (ELPENDU) - Olaszország

Demokratikus Kezdeményezésekért Egyesület (Association for Democratic Initiatives) -

Macedónia

Develoconsult Kft - Székelyudvarhely

Diákönkormányzat - Tirana, Albánia

Domus Egyesület - Székelykeresztúr

Északnyugat Regionális Fejlesztési Ügynökség

Euro-Atlanti Fiatalok Klubja - Macedónia

Europeans és Eszék (Osijek) önkormányzata - Horvátország

Fiatalok Parlamentje Nis - Szerbia és Montenegró

Gellért Alapítvány - Szentegyháza 

Helsinki Citizens’ Assembly Tuzla - Bosznia-Hercegovina

Zilahi Helyi Ifjúsági Tanács

Ifjúsági Kulturális Információs Központ - Gabrovo, Bulgária

Kis-Küküllő Kistérségi Társulás 

Kolozs Megyei Tanács

Kolozs, Beszterce-Naszód, Szatmár, Temes és Hargita megyei helyi önkormányzatok

Közpolitikai Központ (CENPO) - Kolozsvár

LAM Alapítvány - Illyefalva

Lókodi Ifjúsági Alapítvány - Lókod 

Magyar Tudományos Akadémia - Regionális Kutatások Központja - Pécs

Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal

Nyugat Regionális Fejlesztési Ügynökség

Pirgos - Szerbia și Montenegró

Polgári Egyezmény Délkelet-Európáért

Pro Demokrácia Egyesület - Kolozsvár

PROMEI Kht. - Budapest

Regio Consult Kft - Kolozsvár

Székelyderzsi Helyi Tanács 

Székelyderzsi János Zsigmond Általános Iskola - Székelyderzs

Székelyderzsi Unitárius Parókia - Székelyderzs

Székelykeresztúri Polgármesteri Hivatal

Székelyudvarhelyért Alapítvány - Székelyudvarhely

Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal

Szentegyházi Polgármesteri Hivatal

Temes Megye Gazdasági Fejlesztési Ügynöksége (ADETIM)

UNO - Bosznia-Hercegovina

Vidékfejlesztési Központ - Temesvár

Wolter Alapítvány - BikafalvaPa
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A Civitas Alapítvány tagja és stratégiai partnere az alábbi

helyi-, országos- és nemzetközi szervezeteknek

Bosporus Nemzetközi Hálózat - Bosporus International Network

Helyi Polgári Tanács - Kolozsvár

Lakossági Tanácsadó Irodák Országos Szövetsége 

Polgári Egyezmény Délkelet-Európáért - Citizens’ Pact for South Eastern

Europe

ROAD - Rural Opportunities and Approaches for Development

Rural Net - Vidékfejlesztés terén működő szervezetek szövetsége 

Szociális Konzorcium - Székelyudvarhely

Kárpátmedencei Felnőttképzési HálózatH
ál

óz
at

ok



102

C I V I T A S

Kurátorok: 

KOLUMBÁN Gábor – Elnök

Dr. ANDRÁS Péter 

BARA Gyula

ECKSTEIN KOVÁCS Péter

ENACHE Smaranda 

HAJDÓ Csaba

A kolozsvári iroda csapata:

BALOGH Márton – regionális igazgató 

PÁSZTOR Enikő Andrea – irodavezető 

RADU Sorin – projektvezető 

BERE Ramona – projektvezető 

NAGY Judit – adminisztratív asszisztens 

SUCIU Diana – projektasszisztens 

A székelyudvarhelyi iroda csapata:

ORBÁN Árpád – regionális igazgató 

FLEISZ Zoltán – programigazgató 

MÁTÉ Zsófia – irodavezető 

MIHÁLY István – projektvezető 

CSÁKI Rozália – projektvezető 

ÜLKEI Jolán Erika – projektasszisztens 

BÁLINT Mária Magdolna – projektasszisztens 

MELLES Emőke – projektasszisztens 

Nemzetközi referens

Étienne Desbordes – Referens, nemzetközi projektek

Közösségi animátorok:

SECHII Adriana – Katona

MÁTYÁS PÉTER Mihály – Tordaszentlászló

POPA Gheorghe – Mergyó 

BORGOVAN Paul – Teke 

MURESAN Grigore – Földra 

Szakértő munkatársak:

JUNJAN Veronica – tanácsadó, képző 

HINŢEA Călin – tanácsadó, képző

HOSU Ioan – tanácsadó, képző

POP Daniel – tanácsadó

POP Florin – tanácsadó

LÁSZLÓ Edit – könyvelő 

TÁNCZOS András – informatikus 

CHINDEA Alin – munkatárs

JURJE Raluca – munkatárs

SEJRANIC Emir – munkatárs

STANCEVIC Bojan – munkatárs

DRAGOVIC Dimitrije – munkatárs

OLTEANU Sînziana – munkatárs

KOVACEVIC Srdjan – munkatárs

CIRIC Darko – munkatárs

PALL Ancuta – munkatársAl
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