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Bevezető gondolatok

Kedves olvasó!

Bizonyára különös kegyelemként kell megéljük azt, hogy a gazdasági 
válság mélypontján, a Civitas Alapítvány talán legsikeresebb 
esztendőjéről számolhatunk be éves jelentésünkben.

Székelyudvarhelyi munkaközösségünk régi álma teljesült, új, saját 
székházzal rendelkezünk, és megnyitottuk a „Fejlesztési központot az 
élhető vidékért”. Kolozsvári csapatunk új székhelyének megvásárlásával 
jobb körülmények közt fejtheti ki bővített tevékenységét. A központ 
elnevezése: „Regionális vállalkozásfejlesztő és képző központ”. 

A nagyobb szervezeti önállóságra törekvés sikeres döntésnek 
bizonyult. 

A sikerünket, véleményem szerint, két dolognak köszönhetjük:

1. Az eddigi kitartó és szakmailag felkészült munkánknak, az ügyes 
munkatársi politikánknak.

2. Alapítványunk és csapatunk küldetésének, annak a sajátosan „Civitas-
os” filozófiának, amivel a helyi közösségeket következetesen támogatjuk 
a részvételen alapuló fejlesztési erőfeszítéseikben.

Alapításunk óta mindvégig küldetésvezérelt szervezet voltunk. Ezt 
úgy sikerült megvalósítani, hogy sosem kellett a finanszírozhatóság 
érdekében letérjünk saját utunkról. 

A sikeres esztendő ugyanakkor fordulópont is egyben az alapítványunk 
életében. A saját infrastruktúra és a megnövekedett munkatársi csapat 
fenntartása jelentősen megnöveli az állandó költségeinket, amit csak 
nagy projektek bevállalásával és saját alap megteremtésével tudunk 
finanszírozni. A számunkra oly kedves kisközösségek támogatásának 
pályázatait szinergikusan össze kell kapcsoljuk, be kell építsük nagy 
programokba, projektekbe, azért, hogy erőforrásainkat ne szétszórjuk, 
hanem hatékonyan, egymást erősítve értékesítsük.

Úgy érzem, válaszúthoz érkeztünk. A kezdeti, romantikus „Civitas-
os” idők lejártak. Minél előbb tudatosítjuk, hogy felelősségünk 
megnövekedett, és ezért professzionális szervezetként kell működjünk, 
annál könnyebb lesz a jövő.
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„

A krízis szó eredeti görög jelentése pont ez: válaszút, választási 
helyzet. Az egész emberiség válaszút előtt áll. A globális válságok 
jelzik ezt. Alapítványunk támogatottsága és ez által tevékenységeink 
finanszírozása is a helyes jövőépítésben való részvételünkön múlik. 
Az utóbbi évben megtapasztalhattuk, hogy nagy projektjeinkkel, 
mint amilyen a Székelygyümölcs is, a tágabb társadalom, a helyi 
közösségek számára fontos jövőképet fogalmaztunk meg, értékeket 
vállaltunk fel, és tevékenységeinkkel, hozzáállásunkkal utat mutattunk. 
Éves beszámolónk azt is tükrözi, hogy milyen sokan követnek minket 
ezen az úton.

Jövőépítésünket a hatékony és felelősségteljes társadalmi, közösségi 
beavatkozás kell jellemezze. Hatékonyan, az erőforrásainkkal 
takarékosan gazdálkodva kell erőteljes társadalmi hatást, változást 
elérnünk. Mindezt szelíden, együttműködve, szeretettel és fele-
lősségteljesen. A változás mindenkinek nehezen megy. Változás 
nélkül azonban az emberi élet nem fenntartható a Földön.

Tisztelettel, 

Kolumbán Gábor 
A kuratórium elnöke

Hatékonyan, az 
erőforrásainkkal 
takarékosan gazdálkodva 
kell erőteljes társadalmi 
hatást, változást elérnünk.



Küldetés
Motiváció
Szerkezeti felépítés
Területi lefedés
A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért 1992-ben megalapított erdé-
lyi civil szervezet. Célkitűzésünk a helyi és regionális fejlesztési törekvések 
elősegítése. Az alapítvány létrehozásának legfontosabb céljai között sz-
erepelt az önkormányzatok hatékonyságának növelése, valamint az ál-
lampolgárok szerepvállalásának ösztönzése a döntéshozatalban és a 
közösségi problémák megoldásában.

Az alapítás óta eltelt 19 évben a Civitas Alapítvány sikeres közösségfejlesztő 
programokat bonyolított le, hangsúlyt fektetve úgy az önkormányzatok, 
mint a polgárok felkészítésére az Európai Uniós integrációs folyamat 
eredményeként bekövetkezett helyzetre (képzések, tréningek, tájékoztató 
és mozgósító találkozók révén). Az alapítvány így katalizátorként részt vesz 
a közösségfejlesztési folyamatokban. Ebből a szempontból a Civitas a vál-
tozásban partner és a fejlesztésben munkatárs kíván lenni.

Szerkezeti felépítés

Az alapítvány két regionális irodával működik, egyik az Észak-nyugati 
régióban, Kolozsváron, a másik pedig a Közép régióban, Székelyudvar-
helyen.

Területi lefedés

Elsősorban Erdélyben tevékenykedünk, de vannak országos és nemzetkö-
zi szintű projektjeink is.

Programok és projektek

A szervezet keretében megvalósuló programok és projektek elsősorban 
a Regionális és helyi fejlesztés területéhez tartoznak, az alapítvány által 
beazonosított és elfogadott stratégiai alapelveknek megfelelően.   

Tevékenységi területek:

• vidékfejlesztés;

• civil társadalom fejlesztése;

• humánerőforrás-fejlesztés;

• önkormányzatok kapacitásának fejlesztése.
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Vidékfejlesztés

Hagyományaink Gyümölcsei (FRUTRAD)
Futamidő: május 2009. - április 2011
Projektvezető: MÁR István
Támogató: Norvég Alap az Innovation Norway közreműködésével

Eredmények/kihatás

Több mint 50 közösségi találkozót szerveztünk, ezeken a közösségek 
több mint 600 tagja vett részt. A találkozók alkalmával választottuk 
ki azt a 27 gazdát, akik egy több mint egy éves képzésen vehettek 
részt a gyümölcsészet és a természeti értékek fenntartható fejlesztése 
területein. Ugyanakkor létrehoztunk egy vidékfejlesztő központot 
is, abból a célból, hogy műszaki és szakmai segítséget, támogatást 
nyújtsunk a fő és kiegészítő tevékenységeknek a gyümölcstermesztés, 
-feldolgozás és az értékesítés területein. A program keretében 
jelentős hatása volt a farkaslaki Gyümölcsfeldolgozó Manufaktúra kez-
deményezésének és elindításának. Mindegyik gyümölcstermesztő 
gazda akadálytalanul használhatja, és így megnövelheti az általa 
megtermesztett és a begyűjtött erdei gyümölcsök hozzáadott értékét. 
A vállalkozói szellem vidéki népszerűsítése, valamint a helyi termékek 
piacra jutásának jobbítása érdekében egy sor rendezvényt szerveztünk, 
ezekből kiemeljük a II. Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivált. Ugyanakkor 
számos tájékoztató kiadványt (ismertetők, szórólapok, katalógusok) 
készítettünk.  

„A FRUTRAD projekt fő célja javítani a vidéki vállalkozók megélhetési 
lehetőségein a helyi természeti erőforrások, elsősorban a helyi hagyo-
mányos gyümölcsfajták és erdei vadfajok fokozott és fenntartható 
hasznosítása révén. Kiegészítő eredményként a projekt hozzá fog 
járulni még három célkitűzés megvalósulásához, éspedig: ráirányítja 
a helyi közösségek figyelmét és neveli őket azért, hogy értékeljék a 
gyümölcsfaültetvények genetikai és gazdasági értékeit, valamint a 
közösségükben és annak környezetében fellelhető erdei vadfajokét, 
ugyanakkor a know-how és a technológiák átadásának támogatásával 
növeli a térségben a helyi termékek feldolgozási szintjét, és támogatja a 
specifikus marketing-eljárások kifejlesztését és alkalmazását azért, hogy 
hozzásegítse a helyi hagyományos termékek bejutását az értékesítési 
piacra. A projekt 10 közösséget érintett közvetlenül (1-1 helység), ők már 
a múltban is bizonyították tenni akarásukat boldogulásuk érdekében, 
de hatását tekintve szinte az egész Udvarhelyszékre kiterjed.”

MÁR István
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„A megtervezett tevékenységek által ez a projekt a 
hagyománnyal kapcsolatos információk és ismeretek 
felfedésére összpontosít. Az a cél, hogy egy olyan 
fenntartható termelési keretbe integrálja azokat, 
amely sokkal közelebb áll a gazdák által alkalmazott 
módszerekhez. Az ebben a szakaszban gyűjtött összes 
információt felhasználjuk a képzés alatt, a közösségi 
találkozókon történő információátadás során, és ugyanakkor 

a tájékoztató tevékenységek során, amelyek célja az, hogy felhívja a figyelmet és 
érdeklődést váltson ki a helyi termékek iránt. Mindezen értékes információk és 
a hagyományok illetve a gazdasági lehetőségek elsajátításának esélye mellett 
a projektnek abban is szerepe van, hogy általa a térségben létrejöhetett egy 
vidékfejlesztési központ. A létesítmény a gyümölcstermesztés és -feldolgozás 
szektorban működő kis- és közepes vállalkozások számára inkubátor szerepet 
tölt be. Ez a központ már most többfunkciós kezdeményezés modelljeként 
értékelhető. Ugyanakkor a gyümölcsfeldolgozó elindítása által sokkal szélesebb 
körben lehetett mozgósítani Udvarhelyszék gazdáit, akik a piaci lehetőségek 
hiánya miatt az utolsó 20 esztendőben parlagon hagyták a gyümölcsösöket. A 
termesztett és az erdei gyümölcsök feldolgozása által új lehetőség nyílik a falusi 
közösségek számára, hogy kiegészítő jövedelmekhez jussanak.” 

ANTAL Géza, református lelkész 
Farcád, Hargita megye
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LEADER
Futamidő: 2010 január 1 – november 15
Projektvezetők: INCZE Zsuzsanna, KIRÁLY Annamária, CSÁKI Rozália, MÁR István
Támogató: Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR), 431.1. Intézkedés

„2006-ban találkoztunk vele, és a legtöbb lelki tartalommal bíró európai 
programot jelentette számunkra. Az első olyan program amelyik megengedi 
a kedvezményezettnek, hogy szabadon megvizsgálhassa  saját helyzetét, 
felfedezhesse a fejlődését akadályozó problémáit, valamint megadja a 
szabadságot, hogy kiválaszthassa a sajátos és innovatív megoldások közül a 
számára legmegfelelőbbet. Több kezdeményezés volt a megelőző időszakban, 
mindezek után 2010 jelentett a program és a bekapcsolódó térségek 
számára fontos szakaszt. Sikerült megszilárdítani a partnerségi struktúrákat 
és véglegesíteni a pályázási iratcsomókat. Partnereink mellett voltunk a 
tájékoztatással, mozgósítással, tervezéssel és tapasztalatcserékkel kapcsolatos 
tevékenységeik során, valamint segítettünk a dossziék összeállításában.  

INCZE Zsuzsanna
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Eredmények/kihatás

Több mint 80 tájékoztató-mozgósító találkozót bonyolítottunk le, több mint 35 tervezési szemináriumot 
tartottunk, 7 nemzetközi tapasztalatcsere megszervezésében vettünk részt, magyarországi, 
spanyolországi, csehországi, németországi és ausztriai partnerekkel együtt. 

Kedvezményezettek vallomása/benyomása

„Jól indulhattam útnak a helyi közigazgatás területén, a regionális és országos 
vidékfejlesztési hálózatok keretében, mivel 2006-ban a Civitas segítőkezet nyújtott 
és egyedülálló lehetőséget kínált fel számomra. Általa számos szemináriumon és 
képzésen vehettem részt, és a lelkembe  táplálta a vidékfejlesztést, melyet 5 éve 
végzek a mindennapi tevékenységeim során. Nagy élvezettel, megszakítás nélkül 
végzem ezt a munkát, és nyugodtan alapozhatok ennek a szakértői csapatnak a 
fáradhatatlan támogatására.    

Mindezen évek alatt, melyek számomra szakmai növekedést hoztak, ez a nagyszerű csapat segített 
egy olyan kisrégió kialakításában, amelynek 2006-ban 5 községe volt, viszont 2010-ben Kolozs 
megyében 13 községre bővült ki és 1 község tartozik hozzá Szilágy megyéből. Ezt csak a Civitas 
közvetlen bekapcsolódásával és több szeminárium megszervezése által  lehetett megvalósítani. Ezek 
a találkozók tudatosították a lakosokat a köz- és magánszféra közti partnerség fontosságáról, amely 
az Erdélyi Szamos Kistérségben a LEADER Tengely 431.1-es kiírása által megtámogatott első sikeres 
projekt által vált valósággá.          

Együtt kezdtük és fogjuk folytatni, abban a reményben, hogy a romániai Helyi Akciócsoportok 
(GAL) kiválasztásakor sikert érünk el, és így hozzajárulunk az Erdélyi Szamos Kistérség fejlődéséhez, 
ahol a Civitas Alapítvány a fő civil partnerünk, és kétségtelenül segíteni fogja a jövőben is régiónk 
fejlődését.”

MUREȘAN Irina Rodica, ügyvezető  
Erdélyi Szamos Kistérség

Vidéki közösségalapú gazdaságfejlesztés 
– kihívások és lehetőségek
Futamidő: 2010. július – október
Projektvezető: KIRÁLY Annamária
Támogató: Corvinus ZRT

„A sikeresen kivitelezett projekt tárgya vidéki hagyományok, termékek bemutatása 
a város számára egy nemzetközi konferencia keretében. 2010. szeptember 23-án, 
a  II. Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál első napján egy nemzetközi konferenciára 
került sor, melynek elsődleges célja helyi szinten gazdagítani a fenntartható vidéki 
gazdálkodás elméleti és gyakorlati tudástárát. A konferencia keretében elsősorban 
gyakorlati példákat kívántunk megosztani az életképes vidéki gazdaságfejlesztés 
területéről. A konferencia címe: Közösségalapú vidéki gazdaságfejlesztés – kihívások 

és lehetőségek. E rendezvényünk alkalmával segítséget nyújtottunk a LEADER akciócsoportoknak 
abban, hogy bemutatkozhassanak és újabb kapcsolatokat építhessenek ki.”

KIRÁLY Annamária
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„Az Erdélyi Szamos Kistérség három munkatársa részvétele a 2010. szeptember 
23-án Székelyudvarhelyen megrendezett konferencián lehetőséget biztosított 
térségünk mezőgazdasági termékeinek népszerűsítésére. Bemutathattuk 
saját termékeinket: a házi juhsajtot, a házi szilvaízt és lekvárt, a szilvapálinkát 
és a hagyományos kemencében sült házi kenyeret, a házi süteményeket és a 
friss gyümölcsöket, melyeket  mezőgazdászaink saját kertjeikből hoztak. Ezek 
a hagyományos módon elkészített termékek érdeklődést keltettek a hazai és 
külföldi résztvevők körében. A pályázatban leírt tevékenységek hasznosak voltak 
a kistérségünk tagjai számára, segítséget jelentettek felkészülni térségünknek a 
piac elvárásaira, a hagyományos termékek értékesítésére.

A konferencia tartalma, a külföldi jó példák bemutatása, maga a szervezés és 
a bemutatott anyagok nagyon sikeresek és hasznosak voltak kistérségünk 
számára.

Értékeltük a konferencia sokszínűségét, minőségét és a kapott információk 
átláthatóságát.

Fontos az a lehetőség, amelyet ez a konferencia kínált, megismerkedni új, 
lehetséges külföldi partnerekkel, más kistérségekkel, időt szakítva a közös 
problémák megbeszélésére a kistérségek kialakításának módozatairól, a part-
nerségek kialakításáról, egy minél sikeresebb kistérségi stratégia kidolgozása 
érdekében.”

MUREȘAN Irina Rodica, ügyvezető 
Erdélyi Szamos Kistérség
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Tanuló faluközösségek
Futamidő: 2010. szeptember – 2012. szeptember
Projektvezetők: CSÁKI Rozália
Támogató: Grundtvig Partnerség, Lifelong Learning Program

„Úgy a téma, mint maga a projekt is, egy kellemes kihívás 
számomra. Alapítványunk első Grundtvig projektje, melyben 
a nemzetközi partnerek felkértek, hogy legyek koordinátor. 
Egy nagyon barátságos nemzetközi környezetben – Európa öt 
különböző országaiból vannak partnereink – arra törekszünk, 
hogy beazonosítsuk, megismerjük és megosszuk a partnerek 
által alkalmazott közösségi tanulási módszereket. A projekt arra a 

tanulási folyamatra összpontosít, amely révén a faluközösségek oly módon szervezik 
meg magukat, hogy a közösségük fenntartható fejlődését biztosítsák. Fenntartható 
fejlődés alatt e projekt keretében a közösségi (emberi) és környezeti fejlődést is 
értjük. E projekt lehetőséget biztosít úgy az alapítvány alkalmazottjainak, mint a 
velünk együttműködő vidéki közösségek tagjainak, hogy a témával kapcsolatos 
sikertörténeteket ismerjenek meg, nemzetközi együttműködéseket alakítsanak ki, 
tanuljanak a partnerektől és e tudás, tapasztalat által a saját munkájukat is fejlesszék, 
hatékonyabbá tegyék.”

CSÁKAI Rozália

Eredmények

2010-ben az első tanulmányút keretében Dániába látogattunk. Mit tanultunk Djursland 
térségétől?
•  a sport egyike a legfontosabb közösségszervező tevékenységnek e vidéki térségben;
•  hogyan lehet az alternatív energiákat (főleg a nap- és szélenergiát) tudatosan használni 

nemcsak a saját családunk, hanem egy teljes közösség számára;
•  mit jelent számukra a környezet-tudatosság, ez miként szervezhet közösséget;
•  náluk az önkéntesség – kortól függetlenül – a civil társadalom alapvető eleme.
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„A Civitas Alapítvánnyal már 2006-tól működök együtt az unitárius 
helyi fejlesztők hálózata révén. Így kaptam lehetőséget arra, 
hogy 2010. november 18-21. között részt vegyek egy dániai 
tanulmányúton. Ezáltal lehetőségem adódott megismerni az igazán 
környezettudatos vidéki életet. Alkalmunk adódott falusi házakba is 
bekukkintani, megfigyelve hogyan oldják meg alternatív módon a 
fűtést, a melegvíz előállítását. Például napelemek a háztetőn, „pelet” 

kazánnal működő központi fűtés, szélturbina, levegőt melegítő kandalló stb.
 Meglepő volt számomra, hogy az ottani emberek mennyire környezettudatosan élnek, 
a házak mellett komposztálnak is. Az utcán szemetet nem láttunk és az egyszerű, kis 
falucskában is szelektív hulladékgyűjtők vannak.
Ami a civil, közösségi életet illeti, meglepő volt, hogy mennyire aktívak az idősek.
Úgy érzem, hogy a tapasztaltakat biológia-környezetvédelem tanárként és helyi 
fejlesztőként is egyaránt tudom hasznosítani. Köszönöm még egyszer a lehetőséget 
a Civitas Alapítványnak.”

PÁLL Krisztina 
biológia-környezetvédelem-szakos tanár, 

helyi fejlesztő Bencédben, Hargita megye

Információs és tanácsadó szolgáltatások 
gazdák számára
Futamidő: 2009 –
Projektvezetők: BARTHA-PÁL Csaba, KIS Zoltán

„Egy újabb megfogható eredménye a Civitas elkötelezettségének a vidékfejlesztés 
iránt, általa egy új szolgáltatáscsomaggal áll a falusi gazdák rendelkezésére. A 
Fejlesztési központ az élhető vidékért felavatása Székelyudvarhelyen azt az 
eseményt jelentette, amely által megszületett egy lehetőség, hogy a gazdák 
információs segítséghez jussanak az őket érdeklő területeken.”    

BARTHA-PÁL Csaba, KIS Zoltán

A következő témákban nyújtunk információkat és szakszerű segítséget:
•  vállalkozás elindítása és vezetése vidéken;
•  mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázati kiírások felkutatása, tanácsadás a 

pályázatok megírása során;
•  helyi termékek előállítása (nyersanyag, technológia, felszerelések, csomagolás 

stb.);
•  piaci lehetőségek felkutatása, a termékek piacra juttatásának elősegítése, 

marketing-támogatás.
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Eredmények/kihatás

Az elmúlt periódusban több mint 
száz alkalommal nyújtottunk 
személyre szóló  tanácsot, külön-
böző területeken. Kb. 50-60 
esetben segítettünk pályázatot 
írni és benyújtani, elsősorban 
félig önfenntartó kisfarmok 
támogatása, valamint erdősítési 
projektek esetében.

A lehetséges észak-nyugati és központi régiók 
LEADER-csoportok képviselőinek képzése, a romániai 
2007-2009-es NVFT (Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
– PNDR) keretében / II. szakasz 
Futamidő: 2010. január – szeptember
Projektvezető: ORBÁN Árpád
Támogató: A román Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumának Vidékfejlesztési 
Főigazgatósága, a Nemzeti Vidékfejlesztési Menedzsment Hatóság által

„A Civitas Alapítvány 2010. júliusi és augusztusi hónapjaiban szervezte meg a Közép- és 
Észak-nyugat Régiókban a LEADER képzés második szakaszát.

A képzés célcsoportjai a köz- és magánszféra képviselői voltak, akik létrehozzák és 
megszervezik a kistérségi szintű Helyi Akciócsoportokat.  E felelősségteljes munka 
eredményes elvégzéséhez kaptak szakmai felkészítőt azok, akik pályázati úton nyerték el a 
képzésen való részvétel jogát: összesen 75 személy (a 203 jelentkező közül) 12 megyéből, 
illetve 36 erdélyi kistérségből. 

Míg a júliusi képzésen maga a LEADER program filozófiájával ismerkedhettek meg a 
résztvevők, továbbá a közösségalapú társadalmi-gazdasági fejlesztések módszereiről és 
szükségességéről szóltak az előadások, addig az augusztusi oktatás folyamán a következő 
témákban kaptak szakmai segítséget:
• fejlesztési prioritások megfogalmazása;
• akcióterv kidolgozása;
• költségvetési terv elkészítése;
• kivitelezés, értékelés, monitorizálás.
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valamint találkozók szervezése által továbbra is tartják a kapcsolatot, így egymást 
segítve, informálva a térségfejlesztési törekvések hatékonyabbak tudnak lenni.

A résztvevők kiemelték a tréning szakmai színvonalát és a számukra biztosított 
feltételeket, amelyek jóval meghaladták az elvárásaikat. Értékelték az időszerű 
információkat, a hazai és nemzetközi projektötleteket, a végrehajtási részleteket, a 
pontszerű megoldásokat, az interaktivitást, a szakértők munkáját (akik mindvégig 
nyitottak voltak), és a nagyon praktikus képzési módot, a tapasztalatszerzést, a 
minisztériummal való kapcsolat ápolását, a pragmatizmust, de talán mindenekfölött azt 
értékelték, hogy mindannyiunk részvételével egy hálózatot is sikerült összehoznunk. 

Nekünk »civitas-osoknak« ez egy igazi lehetőség volt, amely által sikerült 
elképzeléseinket megvalósítani, hasznosítva a csapat évek alatt felhalmozott LEADER-
es tudását. Ugyanakkor elismerték azt a szakmaiságot, amely a munkánkat jellemzi 
a vidékfejlesztés területén, ezt az is aláhúzza, hogy egyedüli hazai szervezetként 
tartottunk tréninget (a nemzetközi konzorciumok mellett az erdélyi térség felkészítését 
a Civitas Alapítvány nyerte).” 

ORBÁN Árpád

Eredmények/kihatás

•  74 hallgató vizsgázott sikeresen és közülük 92% jó és nagyon jó minősítést ért el;  
•  a Civitas által biztosított szolgáltatási csomag 6,52-re pontozták (a maximális 7 

pontból);
•  elektronikus levelezési listák, hálózatok, bővülő együttműködések jöttek létre.

Kedvezményezettek vallomása/benyomása

„…Bár egy kicsit megkésett, de mindenképpen hasznos volt a képzés. 
Jó volt a hangulat az előadásokon és mindenképpen hasznosnak 
tartom azt is, hogy megismerkedhettünk leendő 
»harcostársainkkal« …Mert nagyon úgy néz ki a dolog a legutóbbi 
események tükrében, hogy harc lesz ez a javából… Köszönet érte a 
szervezőknek!”



ra
p

o
rt

 a
nu

al
   

 | 
   

év
es

 je
le

n
té

s 
   

|  
  a

nn
ua

l r
ep

o
rt

��

Partnerségben az önfenntartó vidéki 
unitárius közösségekért
Megvalósulás időtartama: 2010. január - december
Projektvezetők: CSÁKI Rozália, PAKOT Mónika
Támogatók: Project Harvest Hope (USA), Civitas Alapítvány

„A 2010-es év a változások, a stabilizálódás és az új lehetőségek kibontakozásának 
éve volt. Az amerikai PHH által támogatott időszak egy tapasztalatcserével zárult, 
mely lehetővé tette, hogy a hálózati munkában résztvevő helyi fejlesztők és lelkészek 
az érdeklődési körüknek megfelelő erdélyi jó példákkal ismerkedjenek meg.
A 2005-ben elindított Partnerségben az önfenntartó vidéki unitárius közösségekért 
projekt lassan felnőtté vált. Bár júniusban lejárt a finanszírozási periódus, a hálózat 
tagjainak közös döntése alapján folytatjuk a szakmai együttműködést. Örömmel 
töltött el bennünket ez a döntés, hisz a szakmai munkánk elismerését jelentette, 
továbbá egy összetartó, egymást segíteni akaró csapat szerveződött az évek 
során. Folytattuk a hálózati munkát, ami rendszeres találkozók szervezését, szakmai 
tanácsadást, pályázatírást, közösségi programok szervezését jelentette.
Fontosnak tartjuk az együttműködésre alapozott fejlesztéseket, hiszünk az 
önmagukon is segíteni akaró közösségek megtartó és építő erejében.”

CSÁKI Rozália, PAKOT Mónika

Eredmények/kihatás

Sok térséget bejártunk, így lehetőségünk adódott megismerni különböző jó példákat 
és találkozni lelkes emberekkel. Az alábbiakban az állomásokat, a felkeresett civil 
szervezeteket és sikeres projektjeiket mutatjuk be:
•  Dicsőszentmárton (Maros megye) – Alsó Kis-küküllőmenti Ifjúsági Szövetség: 

táborszervezés;
•  Torockó (Fehér megye): faluturizmus;
•  Tordaszentlászló (Kolozs megye) – Tordaszentlászlói Közösségfejlesztési és Európai 

Integrációs Civil Szervezet: teleház, közösségi tevékenységek kiindulópontja, egy 
helység, ahonnan kistérségi szintű fejlesztések indulnak;

•  Szilágysámson (Szilágy megye) – Fiatalok kezdeményező csoportja és Areopagus 
Egyesület, aki szakmai segítséget nyújt ennek csoportnak;

•  Mezőpanit (Maros megye) – Pro Pambus Egyesület, egyik kiemelkedő eredményük 
a közösségi munkával felállított játszótér.

Az év folyamán elért eredmények egy kitűnő csapatban mérhetők, amely 18 
személyből áll, akik 8 unitárius közösséget valamint a Civitas Alapítványt képviselik.
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Kedvezményezettek vallomása/benyomása

„Utolsó állomásunk volt Mezőpanit. Fáradtan, de érdeklődéssel 
érkeztünk e mezőségi faluba. Vendéglátóink a Pro Pambus Egyesület 
tagjai voltak. A kellemes hangulatú beszélgetés során kiderült, 
hogy egy baráti társaságról van szó, akik jogi keretet adtak ennek 
a barátságnak és a Megyei Tanács kezdeményezésére létrehozták 
a Pro Pambus nevű egyesületet azért, hogy az önkormányzattal és 
egyházközséggel karöltve tenni tudjanak közösségükért. Lelkes fiatal 

házaspárokkal találkoztunk, akiknek fontos a falu, a hagyományok, a környezetvédelem, 
hiszen projektjeik mind ezekre a területekre irányulnak, és akiket érdekel a közösség 
sorsa. A találkozás a játszótér megtekintésével zárult. A játszóteret önerőből valósították 
meg, a területet az egyházközség bocsátotta rendelkezésükre, a faanyag jelentős része 
az egyház erdejéből került ki.
Fáradtan, de élményekben, tapasztalatokban gazdagon, énekelgetve indultunk útnak, 
ki-ki a saját közösségébe, hogy a tanultakat, látottakat ott kamatoztassa. Köszönjük!”

NAGY Adél, unitárius lelkész 
Recsenyéd, Hargita megye

„Egy teleház belső helyiségébe invitálnak be és fogadnak szívélyes 
vendégfogadóink. A kölcsönös bemutatkozás után házigazdánk 
elkezd beszélni-mesélni. Rádöbbenek: ez az ember tele van ötletekkel, 
az ötletek véghezviteléhez pedig tele energiával. Egyszerre csak azt 
tapasztalom, hogy az a teleház, amely elveszítette teleház szerepét, 
most meg van telve kíváncsi, de ugyanakkor csodálkozó emberekkel: 
mily sok ötlet és megvalósítás. (…) Én csak egyet ragadnék ki: az 

üres alkoholos üvegekkel tele közösségi házat miképp lehet lelkes ifjakkal megtölteni. 
(…)
Élményekben gazdag kétnapos utunk végén egyszerre csak arra ébredtem, telhetetlen 
vagyok, hisz már várom a harmadik napot.”

FAZAKAS Levente, unitárius lelkész 
Bözöd, Maros megye
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A civil társadalom fejlesztése

Székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda 
– egy állandó szolgáltatás a közösség  számára
Megvalósítás időtartama: 2002 -
Projektvezető: MIHÁLY István 
Támogatók: Civitas Alapítvány – saját forrásokból, valamint a székelyudvarhelyi      
Polgármesteri Hivatal

„A székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda információs és tanácsadói 
szolgáltatást nyújt a lakosoknak, akik ismerve jogaikat és kötelezettségeiket 
könnyebben megérthetik és megoldhatják mindennapi problémáikat. A 
tanácsadás bizalmas, ingyenes, pártatlan és független, ezáltal biztosítva a 
hozzáférhetőséget mindenki számára. 
Az iroda 12 fő témakörben nyújt tájékoztatást és tanácsadást: egészségügy, 
szociális segélyek, társadalombiztosítás, munkaügy, fogyasztóvédelem, 

polgári jogok és kötelezettségek, tulajdonjog, adók és illetékek, oktatás, közjegyzői eljárások, 
gyermekjogvédelem. 
A legfontosabb eredmény, hogy a Lakossági Tanácsadó Iroda a 2002-ben történt megnyitása 
óta folyamatosan áll a város és a környékbeli lakosság szolgálatában.
Megnyitása és a 2010. vége közötti időszakban az iroda szolgáltatásait közvetlen módon 
több mint 22.000 személy vette igénybe. Az alkalmazott sokféle módszer révén az iroda 
szolgáltatásai évente közvetve megközelítőleg 30.000 személyhez jutnak el.
A szolgáltatás a tanácsadó és az ügyfelek közötti őszinte, bizalomteljes kapcsolatra alapul.
A Lakossági Tanácsadó Iroda az információs és tanácsadó szolgáltatás mellett fontos szerepet 
tölt be a régióban lebonyolított szociális projektekben vállalt munkája révén is. Az irodában 
összegyűlt tapasztalatokkal, a rendelkezésére álló sokrétű információkkal folyamatosan 
segíti a szociális területen dolgozó szervezeteket, projekteket, szakmai hátteret biztosítva 
munkájukhoz. 
Irodánk tagja annak az országos hálózatnak, amely több mint 40 helységben nyújtja 
ugyanezeket a szolgáltatásokat. A Lakossági Tanácsadó Irodák Országos Szövetségének 
37 civil szervezet a tagja, amelyek irodákat alapítottak és működtetek több mint 40 
településen.”

MIHÁLY István
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Eredmények 2010-ben

•  1649 különböző esetet jegyeztünk, ez megközelítőleg 2700 közvetlenül kiszolgált 
ügyfelet jelent;

•  24 cikk jelent meg az Udvarhelyi Híradó nevű helyi lapban, az iroda által 
szerkesztett hasznos információkat tartalmazó rovatban;

•  A Helyi Szociális Partnerség keretében létrehozott, a Lakossági Tanácsadó Iroda 
által szerkesztett és frissített www.sansz.ro honlap látogatottsága megközelítette a 
11.000-et;

•  A polgárok széleskörű tájékoztatása két, forgalmas helyen felállított, hasznos 
információkat tartalmazó infópult révén kiszélesedett.

Kedvezményezettek vallomása/benyomása

„Nagyon szükséges ez az iroda, sok embernek ad pontos tájékoztatást. A tanácsadó 
hölgy nagyon kedves és jól felkészült, csak így tovább!”

Szolgáltatást igénybevevő ügyfél

„Civil kultúra” – Civil Fórum szakmai lap 
(XI. évfolyam - 2010.)
Megvalósítás időtartama: 2010 -
Projektvezető: CSÁKI Rozália 
Támogatók: Hargita Megye Tanácsa, Corvinus Zrt.,  
Nemzeti Civil Alapprogram (Magyarország)

„A civil társadalom tagjának lenni egyszersmind felelősséget 
jelent azért a közösségért és társadalomért, amely érdekében 
cselekszünk. A civil élet, a civil önszerveződés egy sajátos kultúrát, 
magatartásformát, szaktudást testesít meg és folyamatos fejlődést 
igényel. E   »civil kultúra« a közösségi értékek mentén szerveződő 
csoportokat, a közösségekért cselekvő személyeket, közösségi 
munkákat, újszerű kezdeményezéseket, példaértékű eredményeiket 

öleli fel.
A Civil Fórum szakmai lap az erdélyi magyar civil szféra egyedüli szakmai kiadványaként 
terjeszti a civil kultúrát és civil szaktudást, hozzájárulva ezáltal a civil társadalom 
fejlődéséhez. Nyilvánosságot teremt, népszerűsíti az erdélyi és nemzetközi civil 
élet sikertörténeteit, jó példáit, ezáltal segíti elő a civil szféra szereplői közötti 
kapcsolatépítést.
A lap tematikus lapszámai háromhavonta jelennek meg. Mint a lap főszerkesztője 
– immár hetedik éve – minden lapszámot kalandként, kihívásként élek meg, hisz 
nagyszerű emberekkel és értékes kezdeményezésekkel, szakmai anyagokkal van 
alkalmam megismerkedni, amelyek által én magam is fejlődök. Azt kívánom, hogy ez 
a lap minél több civil szervezet számára legyen inspiráló hatású, segítse a szervezetek 
és a civil társadalom iránt elkötelezettek fejlődését.”

CSÁKI Rozália
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A 2010-es év konkrét eredménye a három megjelent 
lapszám

A rendszerváltozás 20 esztendeje és a civilek
XI. évf. 1-2. szám, 2010. január–június

Gazdasági válság és a civil szféra
XI. évf. 3. szám, 2010. július–szeptember

Testvérvárosi kapcsolatok civil összetevője
XI. évf. 4. szám, 2010. október–december

Az év során több mint 100 szakértővel dolgoztunk együtt, köztük civil szervezetek 
képviselőivel, egyetemi tanárokkal, vállalkozókkal és állami intézmények képviselőivel. 
1.500 példányt nyomtattunk ki, melyek révén közel 2.000 olvasót értünk el.

Alakítsd a jövőd!
Megvalósítás időtartama: 2005 -
Projektvezető: DOBÂRTĂ Ana  
Támogató: Microsoft Románia

„Mindegyik esztendőben a projekt legnagyobb kihívását ezekben 
az e-központokban megszervezett képzések tematikája jelentette. 
Közösségről-közösségre az embereknek új szükségleteik vannak, és 
ezekben csak az e-központok itteni irányítóik tudnak nekünk segíteni, ők 
ismerik közösségeiket. Így sikerül jobban megismerni a közösséget, és 
közelebb kerülni hozzá. 
Azért alakul ki egy ilyen központ, hogy elősegítse az információhoz való 

hozzáférést, a számítógép-használat révén fejlessze a falusi ember szükséges képességeit 
a munkaerőpiacon való elhelyezkedéséhez, valamint hogy hasznosítani tudja közössége 
számára az általa beazonosított fejlesztési lehetőségeket. Az eltelt években sikerült 
mozgósítanunk a helyi közösségeket, így meghatározták, rangsorolták és életbe léptették  
fejlesztési terveiket. A tevékenységek úgy a községközpont, mint a községhez tartozó falvak 
lakosait érintik.”

DOBÂRTĂ Ana
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Eredmények/kihatás

2010-ben a következő területeken biztosítottunk különböző képzéseket több 
mint 300 résztvevő számára: számítógép-felhasználás, projektmenedzsment, 
előkönyvelés, felkészítő gazdák számára európai támogatások megszerzéséhez, 
angol nyelvtanfolyam, varrótanfolyam – melynél a varrógépet Összekapcsoltuk 
a számítógéppel. A számítógép által elektronikus formátumban elkészítettük a 
mintákat, majd a varrógép segítségével kiviteleztük a gyakorlatban a digitális 
mintákat. 2010-ben több mint 3000 látogató lépte át küszöbeinket. Több mint 500 
óra képzést tartottunk

Kedvezményezettek vallomása/benyomása

„Ha nem hozták volna el számunkra az »Alakítsd a jövődet!« 
nevű projektet, sok ember nem is tudott volna arról, hogy 
léteznek számítógépek és hogy van Internet.”

BĂIEȘ Maria, e-központ vezető 
Magyarszarvaskend, Kolozs megye

www.ongcluj.ro
Megvalósítás időtartama: 2010. május – november
Projektvezető: DOBÂRTĂ Ana 
Támogató: Kolozsvár Önkormányzata

„Kolozs megyében számos civil szervezet van, de nem létezik számukra egy olyan 
virtuális tér, ahol azokat be lehet mutatni. Láttuk ezt a igényt, és kielégítésére 
létrehoztunk egy internetes portált. Régebbi kívánságom volt létrehozni egy portált 
a Kolozs megyei civil szervezetek számára, és ez a projekt tette lehetővé, hogy valóra 
váljon. ”

DOBÂRTĂ Ana

Eredmények/kihatás

Mit nyertünk vele?
• egy virtuális közösséget a kolozs megyei non-profit szektor számára;
• egy összetett teret, amely átláthatóságot, megjelenítést biztosít;
•  információs forrást olyan szervezetekről, amelyek körülöttünk vannak és sok jó 

dolgot valósítanak meg;
• mindazok felületét, akik népszerűsíteni akarják projektjeiket, eseményeiket.
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Közösséghálózat 
Települési, térségi szintű szervezetek felkészítése 
értékteremtő gazdaság- és társadalomfejlesztési 
programok és együttműködések megvalósítására
Megvalósítás időtartama: 2010. október – 2011. április
Projektvezetők: CSÁKI Rozália, MIHÁLY István, PAKOT Mónika

„E projektben való részvételünk szakmai elismerés, 
hiszen mint szakembereket  hívtak meg részt venni 
benne. Lehetőségünk van átadni a szervezet- és 
hálózatfejlesztés terén szerzett több éves tapasz-
talatunkat. Ugyanakkor megerősíthetjük és kibővít-
hetjük kapcsolatainkat több partiumi és határon túli 
magyar civil szervezettel.”

CSÁKI Rozália

„A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
együttműködéséből született projekt fő célja a civil 
szervezetek kapacitásának fejlesztése, hozzájárulva 
ezáltal a két megye társadalmi-gazdasági fejlődé-
séhez. A Közösséghálózat program  koncepciójának 
a kidolgozásával és a megvalósítás szakmai felada-
tainak az ellátásával a HROD Közösségi Gazdaság- és 
Társadalomfejlesztési Központot bízták meg. Ők kérték 
fel a Civitas Alapítvány munkatársait az árpádi Febe 
Alapítványnál, a tenkei Református Szeretetotthonnál 
és az Erdőháti Régió Keresztyén Egyesületnél elvég-
zendő szervezetfejlesztési munkára.”

MIHÁLY István

„Az év végén elkezdett munka során elvégeztük a 
szervezetek fejlesztési szükségleteinek a felmérését, 
meghatározva a szervezetek jövőképét, küldetését és 
a szervezetfejlesztési stratégia fő elemeit.”

PAKOT Mónika



��

„SANSZ”-Szociális Partnerség
Megvalósítás időtartama: 1997 -
Projektvezető: ORBÁN Árpád  
Támogató: LIA e.V. – Jugenddorf Lokod – Németország

„Mindannyian tudatában vagyunk, hogy csakis egy tartós 
partnerség segítségével tudjuk hatékonyan kezelni a szociális 
problémákat, ezt pedig nekünk Székelyudvarhely térségében 
sikerült is bizonyítanunk. Van stratégiánk és hiszünk a »Partnerség 
a mában, esély a holnapban« jelmondatban, de a 14 éves 
szociális partnerség is azt bizonyítja, hogy képesek vagyunk az 
együttműködésre alapozott program vezetésére.   

Egyre nagyobb mértékben sikerül a helyi és a központi költségvetésből támogatni/
finanszírozni a szociális projektjeinket, mivel bebizonyítottuk ezen kezdeményezések 
szükségességét és a hatóságok is elismerik munkánkat (folyamatosan a szociális 
felelősségre építünk). Fejlődik a szociális téren dolgozók mentalitása is, és továbbra 
is biztatjuk az együttműködéseket. A rendszer és a hálózat működik, mi pedig a 
partnerségek építése mellett az árva és hátrányos helyzetű fiatalok támogatását is 
felvállaltuk a LIA, valamint a Wolter Alapítványokkal közösen.
Értékesnek tartjuk ennek a szociális konzorciumnak az együttműködését a tatabányai 
civil szervezetekkel (Tatabánya Székelyudvarhely testvérvárosa is).  Sok közös projekt 
születik, sok barátság szövődik és a résztvevők is fejlődnek ebben az egymásra 
találásban. 2010. novemberében mi is szeretettel fogadtuk a tatabányai civil 
küldöttséget, barátainkat.
2010. december 27 és 31 között ennek a partnerségnek a segítségével, valamint a 
»civitas-osok« önkéntes munkája által immár másodízben zajlott le egy nagyszabású 
humanitárius akció Székelyföldön és Erdélyben. A németországi Johannita Lovagrend 
és az ATU cég vezetésével, az erdélyi és a német LIA Alapítványok koordinálásával 
az előző évhez hasonlóan közel 13.000 hátrányos helyzetű személy, illetve család 
részesült egy-egy csomagban, a történelmi magyar egyházak javaslatára. A 
csomagok többnyire alapélelmiszert és tisztálkodási szereket tartalmaztak (11 kamion 
szállítmány). Az ajándékokat, amelyek egyenként 16 kg körüliek voltak, németországi 
családok állították össze az Antenne 1-Bayern rádió felhívására. Mindenki elégedett 
volt a tipikusan német akció lebonyolításával, és mindannyian büszkék voltunk azokra 
az emberekre és szervezetekre, akik ezt a partnerséget alkotják.
A 2010-es évet ismét sok természeti katasztrófa jellemezte, amelyek mellett nem lehet 
elmenni, ha érezzük a társadalmi-szociális felelősséget. Ennek szellemében a Civitas 
munkatársai is segítettek élelemmel és önkéntes munkával Bölönben és Lókodban, 
valamint a magyarországi Felsőzsolcán. Ezen aktív részvétel mellett kiszélesítettük 
a partnerséget Erdélyre és első szakaszban június 4-én, a Nemzeti Összetartozás 
Napján elindítottunk egy szervezetközi együttműködést, majd október 23-án letettük 
az Erdély Mentőcsoport alapjait is.”

ORBÁN Árpád

www.sansz.ro, www.gondviseles.org, www.erdelymentocsoport.hu”
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Kedvezményezettek vallomása/benyomása

„A Civitas Alapítvánnyal való alkalmi szakmai kapcsolatunk a 
tavaly teljesen új síkra terelődött: az anyaországi és erdélyi 
árvízkárosultak segélyezésében működtünk együtt. Ennek a 
széleskörű szervezetközi összefogásnak a szülötte az Erdély 
Mentőcsoport, amelynek létrehozásában és útnak indításában 
a Civitas Alapítvány is cselekvő szerepet tölt be.” 

SZABÓ László, kezdeményező

Eredmények/kihatás

•  kb. 30 olyan értékes szociális szereplő van, akik hatékonyan együttműködnek több 
projektben Székelyudvarhely térségében, segítve a rászorultakon (működik a 
partnerség); 

•  Karácsony után megszervezett segélyakciónkban 13.000 hátrányos helyzetű 
személyt, illetve családot segítettünk;

•  van kb. 20 szervezet, akik építik a mentőhálózatot (Erdély Mentőcsoport);
•  részvétel 3 mentési, segélyezési akcióban (Bölön és Lókod, valamint Felsőzsolca 

- Magyarország)
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Egységes erdélyi felnőttképzés  
a PannonForrás Hálózat keretében
Megvalósítás időtartama: 2009. december – 2010. május
Projektvezetők: SÖNBERGER Krisztián, MIHÁLY István 
Partnerek: Eurocenter Amőba Oktatási Központ, LAM Alapítvány,  
Kis-Küküllő  Térségi Társulás, Magna Oktatási Központ, Tabula Egyesület,  
Erdélyi PannonForrás  Egyesület, Sapientia Alapítvány
Támogató: Szülőföld Alap

„A Civitas Alapítvány által koordinált projekt keretében a partnerek 
olyan különböző területeken szerveztek szakképzést, mint például 
weboldalfejlesztés, egészségügyi szakápolás, idősgondozás, 
növénytermesztés, projektmenedzser, szociális gondozás, képzők 
képzése. 
Az alapítvány kolozsvári irodája egy gyakorlati példákon alapuló, 
minőségi képzést szervezett civil szervezetek és intézmények 

képviselőinek a projektmenedzsment területén, hangsúlyt fektetve az európai 
források megszerzésére. Megpróbáltuk a »mesterség« gyakorlati oldalát megragadni, 
rávezetni a résztvevőket arra, hogy a projektek alapos megtervezése és előkészítése 
megkönnyíti úgy az alapok lehívást, mint a projektek végrehajtását és elszámolását.”  

SÖNBERGER Krisztián

„A Civitas Alapítvány szempontjából a projekt kézzelfogható 
eredménye két projektmenedzsment képzés, Kolozsváron és 
Székelyudvarhelyen. A képzés során a hallgatók vizsgadolgozatként 
konkrét projektjavaslatokat készítettek, melyek közül több a 
valóságban is támogatást nyert. A két, egyenként 90 órás tréningen 
összesen 56 személy vett részt, és a sikeres vizsga után mindegyikük 
akkreditált projektmenedzseri oklevelet szerzett.”    

MIHÁLY István

Humánerőforrás-fejlesztés
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Kedvezményezettek vallomása/benyomása

„Számomra különleges élmény volt részt venni a Civitas Alapítvány 
projektmenedzsment képzésén úgy emberi, mint szakmai 
megközelítésből.
Szakmai szempontból többek között azért, mert a mindennapi munkám 
során gyakran van szükségem projektvezetési képességre, projektek 
önálló, sikeres lebonyolítására, valamint pályázatírási alapokra – a képzés 
alatt számos fontos dolgot sajátíthattam el ezekben a témakörökben.

A képzés emberi vetülete: nagyszerű, ezeken a felségterületeken jártas előadókkal 
találkozhattam, akik az elméleti részeken túl gyakorlati, a való világban használható 
megközelítéseikkel nagy szakértelemről tettek tanúbizonyságot.”

SZABÓ Attila, főszerkesztő 
Más Rádió, Székelyudvarhely 

Humánerőforrás-fejlesztés a vidéki térségekben és 
nem-mezőgazdasági vállalkozások elindításának 
támogatása

Megvalósítás időtartama: 2010. február-2012. február
Projektvezetők: SÖNBERGER Krisztián, CIOBANU Carmen   
Támogató: Európai Szociális Alap, a 2007-2013-as Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 
Program által, 5. Tengely, 5.2. Intézkedés

„Amint azt egy sor európai szintű kutatás kimutatja, összehasonlítva a 
többi EU tagországgal, Románia az utolsó előtti helyen áll a lakosság 
életfeltételeivel kapcsolatos számos mutató tekintetében, és országunk 
esetében a vidéki térség nagymértékben hozzájárul ehhez a kedvezőtlen 
mérleghez.   
A vidékfejlesztés mellett a humánerőforrás-fejlesztés a Civitas Alapítvány 
küldetésének fontos része. Ez a projekt az Észak-nyugati, Közép és Nyugati 

fejlesztési régiókban beazonosított szükségletek kielégítését célozza meg, a vállalkozási 
területen tartott innovatív képzések által.”  

CIOBANU Carmen

„Az innovatív modell által, a szükséges ismeretek elsajátítása mellett, 
lehetőség nyílik az új lehetőségek megtalálásához szükséges 
kezdeményezőkészség és képesség kialakítására, a pro-aktívvá válásra és 
az új fejleményekhez való igazodásra, és a vállalkozások új területekre 
és felvevői piacokra való kiterjesztésének megismerésére. Ugyanakkor 
a képzés a források megszerzésének hogyanjára, új technológiák, 
támogatások és egyéb erőforrások felhasználására is kiterjed.”

SÖNBERGER Krisztián
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2010-ben a projekt keretében a következő eredményeket értük el: tanulmány 
készült a célcsoport képzési igényeinek a felmérésére, amely a projektbe bevont 12 
mikrorégióban elvégzett nagyméretű kutatás eredményeként valósult meg, valamint 
elkészült a projekt internetes oldala, www.antreprenoriat-rural.ro, ahol lényeges 
információkhoz juthatnak a kedvezményezettek, de bárki más is. A tájékoztatási 
szerepkörön túlmenően, amely bármilyen hasonló népszerűsítési eszközre 
jellemző, az internetes oldal egy olyan e-learning felületnek is teret enged, amely 
országunkban innovatív módon közelíti meg a szakmai felkészítést, de amelyet egyre 
többet használnak és egyre jobban elismernek nemzetközi szinten. Ez a koncepció 
minden olyan oktatási gyakorlatra vonatkozik, amelyik ezt a technológiát használja 
azért, hogy kiküszöbölje a fizikai korlátokat a képzési folyamat szereplői között.   

A projekt egyik fontos eredménye ugyanakkor a kolozsvári „Regionális 
vállalkozásfejlesztő és képző központ” megnyitása. A Központ célja a nem-
mezőgazdasági tevékenységek népszerűsítése és fejlesztése és a vállalkozói 
szellem népszerűsítése az által, hogy szakmai és vállalkozói képzési programokat 
biztosít, segíti a nem-mezőgazdasági munkaerőpiachoz való hozzáférést és fejleszti 
a vállalkozói képességeket a félig önfenntartó mezőgazdaságban dolgozók és 
foglalkozás-nélküliek körében. Mindezek értelemben a Központ népszerűsíti a  vidéki 
emberek szociális felzárkóztatását a munkaerőpiacon, szakmai képzési, átképzési és 
vállalkozásfejlesztési programok lebonyolítása által.

A „Regionális vállalkozásfejlesztő és képző központ” konkrét céljai:

•  az elhelyezkedési lehetőségek növelése és változatossá tétele vidéken és nem-
mezőgazdasági tevékenységek területén;

•  a vállalkozói kultúra népszerűsítése és fejlesztése vidéki környezetben;

•  jó példák modelljeinek kifejlesztése, a vidéki nők, fiatalok és tartós munkanélküliek 
szociális felzárkóztatása, valamint már létező nem-mezőgazdasági vállalkozások 
vezetőinek továbbképzése.   
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Szociális felzárkóztatás a munkaerőpiacon szociális 
vállalkozások által

Megvalósítás időtartama: 2010. augusztus-2012. július
Projektvezetők: BENE Magdolna – projektvezető, BALOGH Márton – területi irányító  
Támogató: Európai Szociális Alap, a 2007-2013-as Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 
Program által, 6. Tengely, 6.1. Intézkedés

„Ez a projekt a három szektor: kormányzati, vállalkozói és civil szektor 
képviselői együttműködésének eredménye. A projekt beavatkozási 
területe nagyon időszerű, mivel érintettjei négy fejlesztési régió 
sérülékeny csoportjaihoz tartozó személyek. Mivel a projekt csak 2010. 
augusztusában indult el, ezért ebben az esztendőben főleg azokat a 
tevékenységeket végeztük el, amelyek által a megvalósítását készítettük 

elő. A Civitas legfontosabb feladata ebben a 
projektben a képzések megszervezése vállalkozás és 
projektmenedzsment témakörökben.
2010. folyamán, a projekt keretében egy elemzést 
végeztünk el a szociális vállalkozási struktúrákat 
illetően, úgy európai mint hazai viszonylatban és részt 
vettünk a projekt kedvezményezettjei kiválasztásának 
folyamatában.”   

BALOGH Márton

A civil társadalom képességének növelése a szociális 
felzárkóztatás elősegítéséhez

Megvalósítás időtartama: 2009. október 1. – 2011. július 31.
Projektvezető: MIHÁLY István – Hargita megyei koordinátor 
Támogató: Európai Szociális Alap, a 2007-2013-as Humánerőforrás-fejlesztési Ágazati 
Operatív Program révén, 3. Tengely, 3.3. Intézkedés
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A Hargita megyei koordinátor 2010-ben a következő tevékenységeket szervezte 
meg, illetve vett részt bennük:
képzés a következő témakörökben: közösség igényfelmérése, advocacy kampányok, 
PR stratégiák az advocacy kampányban, állampolgárok bevonása közösségi 
döntésekbe;
tapasztalatcsere Londonban, a nagy-britanniai Lakossági Tanácsadó Irodák 
Szövetségénél, a Lakossági Tanácsadó Irodák Országos Szövetsége munkatársainak, 
valamint a projekt regionális és megyei koordinátorainak részvételével;
a 7 fejlesztési régióra kiterjedő, 72 fókuszcsoportos beszélgetés eredményeire 
támaszkodó, a fiatalok munkaerőpiaci igényeit vizsgáló tanulmány elkészítése;
tudatosítási kampány a fiatalok foglalkoztatási problémáiról, a 7 fejlesztési régióban 
megszervezett 36 nyilvános vita révén.

Eredmények

•  a résztvevő civil szervezeteknél 80 személy rendelkezik a szükséges ismeretekkel és 
készségekkel ahhoz, hogy befolyásolhassa a szociális felzárkóztatással kapcsolatos 
közpolitikákat;

•  40 civil szervezet felkészült arra, hogy hatékony partnerségi kapcsolatokat alakítson 
ki a helyi és központi hatóságokkal..

Kedvezményezettek vallomása/benyomása

„Az ideális munkahely az, ahová jókedvvel érkezel, és ahonnan sajnálattal távozol.”
Fókuszcsoport résztvevője

„Nagyon nehéz munkahelyet találni, főként azért, mert a romániai oktatási rendszer 
semmiben sem segít, túl nagy hangsúlyt fektet az elméleti oktatásra a gyakorlati 
képzés rovására, pedig minden munkaadó gyakorlati tudást kér.” 

Fókuszcsoport résztvevője

„A projektet a Lakossági Tanácsadó Irodák Országos Szövetsége (ANBCC) 
bonyolítja le, partnerségben 15 civil szervezettel, köztük a Civitas Alapítvánnyal. A 
projekt fő célkitűzése 40 civil szervezet felkészítése a helyi és központi hatóságok 
szociális felzárkóztatást megcélzó kezdeményezéseinek támogatására a következő 
tevékenységek révén:
40 civil szervezet munkatársa tudásszintjének és készségeinek fejlesztése szociális 
felzárkóztatással kapcsolatos közpolitikák befolyásolására;
40 civil szervezet felkészítése hatékony partnerségek kialakítására a helyi és központi 
hatóságokkal;
35 civil szervezet alkalmazottainak felkészítése arra, hogy elkészítsenek és 
népszerűsítsenek regionális ifjúság-foglakoztatási stratégiákat.” 

MIHÁLY István
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A szervezet fejlesztése

Éves találkozó

2010. alapítványunk számára mérföldkövet jelentett az infrastrukturális önállósodás 
szempontjából. Mindkét iroda új, saját székhelyre költözhetett. 
A székelyudvarhelyi munkaközösségünk a  „Fejlesztési központ az élhető vidékért” nevet 
viselő, a kolozsvári kollégák pedig  a „Regionális vállalkozásfejlesztő és képző központ” 
kialakítása által modern és kényelmes körülmények között fejthetik ki tevékenységüket.
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Szakmai képzési programok az alapítvány 
munkatársai számára

Az alapítvány egyik legfontosabb alapelve a munkatársak folyamatos 
szakképzése, ezért 2010-ben is kollégáink több területen vettek részt 
képzéseken. Így dolgozunk folyamatosan a csapat kompetenciáinak 
fejlesztésén.

A
 s

ze
rv

ez
et

 fe
jle

sz
té

se

Civitas Consulting

A Civitas Alapítvány kolozsvári irodája a Civitas Consulting létrehozásával 
kiterjesztette tevékenységét. Ez egy szociális gazdasági alapelveken működő 
cég, amely 2010-ben a következő szolgáltatásokat nyújtotta:
•  szakképzések projektmenedzsment területén;
•   helyi fejlesztési stratégiák elkészítése községek számára;
•  tanácsadás pályázatok elkészítéséhez, költség-haszon elemzések, kultu-

rális tanulmányok kidolgozása, pályázati dokumentációk elkészítése/koor-
dinálása;

•  menedzsment-szolgáltatások projektek kivitelezéséhez;
•   tanácsadás közbeszerzési eljárások kivitelezéséhez.

Ez a cég a kolozsvári iroda kiemelt megvalósítása, és elválasztja a szolgáltatói 
és a non-profit tevékenységet.
A Civitas Consulting bevezette és alkalmazza a SR EN ISO 9001:2008 
szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert, a SR EN 
14001:2005 környezetirányítási rendszert, valamint az OHSAS 18001:2008 
egészség- és munkavédelmi rendszert.

Munkatársaink ismeretei/
tapasztalatai:

Formális és informális képzés

Helyi termékek előállítása és értékesítése

Humánerőforrás-menedzsment

Innovatívitás

Kiadványok készítése

Közbeszerzés

Közigazgatás

Kutatás

Nonprofit menedzsment

Partnerségek és hálózatok fejlesztése

Pénzügyi menedzsment

Projektmenedzsment

Stratégiai tervezés

Szervezeti menedzsment

Vállalkozás-tervezés

Vezetői képességek

Vidék- és közösségfejlesztés

Vissza nem térítendő források gyűjtése
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Helyi fejlesztési ügynök
A hálózat (ADL) fenntartása a Civitas alaptevékenységét jelenti, így 2010-ben is 
folytattuk e régebben elkezdett munkánkat.

A hálózat tagjai általunk naponta kapnak aktuális információkat és híreket 
vidékfejlesztéssel és közigazgatással kapcsolatosan. Új partnerségeket és projekteket 
kezdeményeztünk, céljuk a hálózati munka továbbfejlesztése.

Hálózati tevékenységek

Ruralnet - www.ruralnet.ro
Az a cél, hogy a RuralNet szavát ne hagyják figyelmen kívül, és váljon a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Minisztérium partnerévé a vidékfejlesztési politikák kialakítása 
során. 

E hálózat keretében a Civitas Alapítvány feladata az Országos Vidékfejlesztési Terv 
megvalósításának monitorizálása és az átláthatóság növelése.

PannonForrás - www.pannonforras.hu
A Civitas Alapítvány a Kárpát-medencei Felnőttképzési és Szolgáltatási Hálózat egyik 
alapító tagja, amely PannonForrás Hálózatként ismert.

A hálózat működését  a magyar állam támogatja, a Bethlen Gábor Alap és a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében (a célok az utóbbinál ugyanazok, 
mint a hazai POSDRU esetében). 

Helyi Szociális Partnerség – Székelyudvarhely 
– www.sansz.ro
2002-ben néhány udvarhelyszéki szervezet és intézmény egy közös program 
keretében létrehozta a Helyi Szociális Partnerséget. A partnerség célja hátrányos 
helyzetben élő személyek, illetve családok informálása, támogatása problémáik 
megoldásában.
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Partnerség az árvízkárosultak megsegítésére 
www. erdelymentocsoport.hu
2010 sajnos ismét a természeti katasztrófák éve volt, mely nem hagyhatta 
érzéketlenül a társadalmi felelősségérzettel rendelkezőket. A Civitas az általa 
nyújtott anyagi, fizikai és morális segítség mellett kiszélesítette  a partnerséget 
egész Erdély szintjére, előbb június folyamán egy segítő hálózatott hozott létre, 
majd októberben részt vett a Transylvania Rescue Team - Erdélyi Mentőcsoport 
megalapításában.

E-központok Országos Szövetsége   
www.ecentre.ro
Az e-központok hálózata a közösségi technológiai központok országos 
szövetsége, melynek célja hozzáférést biztosítani a helyi közösségek számára 
a modern technikához, valamint a képzési lehetőségekhez. Az erők ily módon 
történő egyesítése növeli a fenntarthatóság esélyét és a versenyképességet, 
lehetőséget teremt közös kezdeményezések és projektek lebonyolítására, a 
hálózat tagjainak népszerűsítésére, valamint megteremti az egymás közötti 
jobb kommunikáció lehetőségét.

Európai Teleházak  
www.telecentre-europe. org
2010 folyamán a Telecentre Europe hálózat keretében a tagszervezeteket 
különböző európai szervezetekkel történő tapasztalatcserék lebonyolítására 
hívták meg.

Így decemberben a Civitas munkatársai, együtt két Kolozs megyei e-központ 
vezetőjével, ellátogattak négy magyarországi hasonló központba, melyek 
Röszkén, Bordányon, Györkönyön és Alsómocsoládon működnek. 

Lakossági Tanácsadó Irodák Országos 
Szövetsége – www.robcc.ro
A Civitas Alapítvány a székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Irodán keresztül 
tagja annak az országos hálózatnak, amely több mint 40 helységben nyújt 
ingyenes információs és tanácsadó szolgáltatásokat. A Lakossági Tanácsadó 
Irodák Országos Szövetségének 37 civil szervezet a tagja, ezek irodákat és 
munkapontokat alapítottak és működtetnek országszerte.  

��
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Romániai e-központok hálózatának éves találkozója
Drobeta Turnu Severin, 2010. február 

Szeminárium: „Közösségi erőforrások és hálózatok aktiválása”
A Lifelong Learning Program keretében megszervezett szeminárium  a 45 év fölötti 
munkanélküliek rehabilitációját célozta meg, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem 
Szociológia és Szociális Munkásképző Karának közreműködésével. 
Székelyudvarhely, 2010. március 1.

A székelyudvarhelyi „Fejlesztési központ az élhető vidékért” felavatása  
Az alapítvány székelyudvarhelyi irodájának új székhelye. Egy modern és többfunkciós 
központ, amely információs és tanácsadó szolgáltatásokkal áll az érdeklődők 
rendelkezésére. Több mint 30 személyt befogadó, jól felszerelt konferencia-
teremmel rendelkezik. 
Székelyudvarhely, 2010. március 12. 

Tavaszi Vásár-Csíkszereda
Hargita Megye Tanácsa szervezi meg évente, és egy jó alkalom arra, hogy a fogyasztói 
közönség megismerhesse a hagyományos székelyföldi termékeket. Nekünk is 
lehetőség nyílt így arra, hogy a megyeszékhelyen is bemutathassuk az udvahelyszéki 
gazdasszonyok hagyományos receptek alapján készített gyümölcstermékeiket.
Csíkszereda, 2010. március 26-27.     

Szeminárium és tapasztalatcsere a Farmers Ecology projekt keretében
Spanyolországi, franciaországi és romániai gazdák számára megszervezett  
tapasztalatcsere az abiotikus erőforrások fenntartható menedzsmentje területén, 
vidéki környezetben. 
Florac (Franciaország), Székelyudvarhely (Románia), 2010. március-szeptember. 

III. Kárpát-medencei Vidékfejlesztési Fórum 
Nemzetközi konferencia, sok jó tapasztalattal számunkra.
Kishegyes-Szerbia, 2010. április 16-18.

Kapcsolatok – Jó tett helyébe jót várj!
Tapasztalatcsere és kapcsolódási lehetőség a nonprofit szektor új fejlesztési 
erőforrásaihoz. Az eseményen több mint 50 civil szervezet képviselője vett részt.
Kolozsvár, 2010. április 21.   

Vidéki Parlament- „Hol generációk találkoznak-ott fejlődés van!”
A svédországi Vidéki Parlament nevű rendezvényt minden második évben rendezik 
meg az ország különböző részein, ahol a vidéki térségek fejlesztésének főszereplői 
találkoznak és beszélgetnek a változásokról és a kihívásokról, nem csupán 
svédországi, hanem a többi európai ország szintjén is.   
Sunne-Svédország, 2010. május 5-9.
Tavaszi Vásár-Székelyudvarhely

Jelentősebb események és 
fontosabb résztvételek
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Célja: hogy a városi emberek megismerhessék és megszerethessék a vidéki 
közösségek hagyományos termékeit.
Székelyudvarhely, 2010. május 13-16.

A LIA – Lókodi Ifjúsági Alapítvány 15 éves évfordulója
A Civitas-hoz közelálló szervezet születésnapjának megünneplése lehetőséget 
adott a szociális hálózathoz tartozó partnerek találkozására is. 
Lókod-Hargita megye, 2010. május 20.

A legkorszerűbb oktatásmódszertan és személyiségfejlesztés összehangolt 
alkalmazása a felnőttképzésben – PannonForrás Hálózati felnőttképzési 
szeminárium és műhelymunka
A rendezvény része azoknak az időszakosan megszervezett tevékenységeknek, 
amelyek PannonForrás Hálózat keretében kerülnek sorra abból a célból, hogy 
fejlesszék a tagszervezetek képességeit a minőségi szolgáltatások nyújtásához 
a felnőttképzés területén.
Székelyudvarhely, 2010. május 28-29.
   
Magyarországi árvízkárosultak megsegítése
A Civitas Alapítvány 6 önkéntesből álló csapattal utazott ki Felsőzsolcára, az 
árvízkárosultak megsegítéséért. Segélyeket vittek és a károk eltakarításán 
dolgoztak.
Felzsőzsolca, 2010. június 17-21. 

LEADER-szeminárium
Célja a partnerség megerősítése a romániai és franciaországi helyi fejlesztési 
stratégiák végrehajtásában résztvevő szereplők között.
Kolozsvár, 2010. június 24-25.  

LEADER szeminárium – „Tusványos 2010”
A Civitas vezette a LEADER témakörben megszervezett kerekasztalt a 
fesztiválon.
Tusnádfürdő, 2010. július 7.

Romániai e-központok hálózatának éves találkozója
Félixfürdő, 2010. augusztus 

Munkalátogatás a Citizen Advice England and Wales szervezetnél - a „Civil 
társadalom képességének növelése a szociális felzárkóztatás elősegítéséhez” 
nevű projekt keretében 
A munkalátogatás során a Lakossági Tanácsadó Irodák Országos Szövetsége 
(ANBCC) és a partnerek egyebek mellett megismerhették, hogy a hasonló 
angliai szervezetek miképp alakítanak ki  partnerségeket a szociális 
felzárkóztatással kapcsolatos kezdeményezések népszerűsítéséhez.   
London, 2010. szeptember 1-3.

Local Philantropy Workshop
Országos műhelymunka civil szervezetek és IT-szakemberek részére.
Székelyudvarhely, 2010. szeptember 1-3.Je
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Tanulmányút Norvégiában
A Hagyományaink Gyümölcsei (FRUTRAD) projekt keretében udvarhelyszéki 
gazdák és a Civitas Alapítvány munkatársai norvégiai gazdákhoz látogattak. A 
tanulmányút célja az volt, hogy tapasztalatokhoz jussanak, ötleteket kapjanak 
és bátorítást nyerjenek alkotó-termelő mindennapi munkájukhoz. 
Norvégia, 2010. szeptember 6-10.

II. Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál
Az I. Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál sikere után nem volt kétséges, hogy a 
Civitas Alapítványnak folytatnia kell az elkezdett munkát, és 2010-ben is azt kell 
tennie, hogy egy magas színvonalú, ízléses és jó hangulatú rendezvénysorozat 
által tovább segítse az élhetőbb vidék kialakítását, a jövőnkbe vetett hitünk 
folyamatos megerősödését. 2010 szeptemberében ezért újra „találkozóra” 
hívta meg  a Falut a Várossal. 
A Gyümölcsfesztivál bevezető rendezvénye egy kiemelkedő szakmaiságú 
konferencia volt, „Közösségalapú gazdaságfejlesztés – kihívások és lehetőségek” 
címmel.
A Gyümölcsfesztivál a Civitas Alapítvány eddigi legnagyobb rendezvénye.
2010-ben a fesztiválon 15 udvarhelyszéki közösség több mint 100 képviselője 
állított ki és fogadta a 7-8 ezer látogatót. A közösségek nem csak a gyümölcsből 
készült termékeiket mutatták be, hanem a színpadon bemutatott sajátos 
kulturális produkcióikkal is gyönyörködtették a látogatókat.
Székelyudvarhely, 2010. szeptember 24-26.

Tanulmányi látogatás Spanyolországban
A „Humánerőforrás-fejlesztés a vidéki térségekben és nem-mezőgazdasági 
vállalkozások elindításának támogatása” nevű projekt keretében a kiutazás 
alkalmat adott arra, hogy sikeres nem-mezőgazdasági vidéki vállalkozásokat 
ismerhessünk meg.  
Spanyolország, 2010. október

Telecentre Europe Summit
Az eseményen az európai teleházak 90 vezetője vett részt.
Budapest, 2010. október 

„Organic Romania”-nemzetközi konferencia
Az ökológiai termékek piaca kapcsán szervezett nemzetközi találkozót azért 
szervezte meg az EcoKonnect, hogy egy platformot nyújtson az ökológiai 
vállalkozásokban érdekeltek számára.
Nagyszeben, 2010. november 22-23.

„PannonForrás lendületben”- nemzetközi konferencia
 Egy transzregionális hálózat keretében történő ismeretátadás és fejlesztés a 
felnőttképzés területén. 
Békéscsaba, 2010. december 9. 

Részvétel karácsonyi vásárokon
Az év végén Erdély különböző városaiban szervezett vásárokon sikerrel mutattuk 
be és értékesítettük a Székelygyümölcs márkanevet viselő, hagyományos 
gyümölcsfajtákból és erdei gyümölcsökből készült termékeinket.
A vásárok helyszínei:
Kolozsvár,  Csíkszereda, Székelyudvarhely, Segesvár, Marosvásárhely.
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Bethlen Gábor Alap (Magyarország) • Corvinus Zrt. (Magyarország) • Európai 
Unió, a Strukturális Alapok által • Hargita Megye Önkormányzata • Kolozsvár 
Önkormányzata • LIA e.V. – Jugenddorf Lokod (Németország) • Lifelong Learning 
Program, Grundtvig Partnerség • Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, 
az Országos Vidékfejlesztési Program által • Microsoft Románia • Nemzeti Civil 
Alapprogram (Magyarország) • Norvég Alap, az Innovation Norway által (Norvégia) 
• Project Harvest Hope (USA) • Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala • 
Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány

Támogatóink

Abbant Alapítvány, Spanyolország • Agora – Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport, 
Székelyudvarhely • Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Politika- Kommunikáció- és 
Közigazgatás-tudományi Kar, Kolozsvár • Békéscsabai Regionális Munkaerő-fejlesztő 
és Képző Központ • Beszterce-Naszód, Fehér, Hargita,  Kolozs, Kovászna, Maros, Szilágy 
és Temes megyék településeinek önkormányzatai • Community Building Mitrovica, 
Koszovó • DC COMMUNICATIONS kft • Délkelet-olaszországi Szociális Szövetkezetek 
Szövetsége (ELPENDÚ), Olaszország  • Demokratikus Kezdeményezésekért 
Egyesület, Macedónia • Develoconsult kft, Székelyudvarhely • Die Querdenker, 
Ausztria • Edirne Young Businessmen Association (EGIAD), Törökország • Ella 
Solutions kft, Székelyudvarhely • EOS Alapítvány – Educating for an Open Society, 
Temesvár • Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány (ERMACISZA), Kolozsvár • 
Erdélyi Szamos Akciócsoport • Erdélyi Unitárius Egyház • Euro-Atlanti Fiatalok Klubja, 
Macedónia • Europeans Egyesület és Eszék (Osijek) Önkormányzata, Horvátország 
• Farkaslaka Önkormányzata, Hargita megye • Fehér Megye Önkormányzata • 
Fiatalok Helyi Tanácsa, Zilah • Fiatalok Parlamentje, Nis, Szerbia • Fur Menschen in 
Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung • Geomujer XXI Egyesület, Spanyolország • 
Gondviselés Segélyszervezet • Hajt-a Csapat Leader Akciócsoport, Magyarország 
• Helsinki Citizens’ Assembly, Tuzla, Bosznia-Hercegovina • Homoród-Rika-Küküllő 
Akciócsoport • Ifjúsági Kulturális Információs Központ, Gabrovo, Bulgária • Indonézia 
Romániai Nagykövetsége • Kereskedelmi Kamara, Jaen, Spanyolország • Kolozsvári 
Regionális Közigazgatási Képzési Központ • Közpolitikai Központ (CENPO), Kolozsvár 
• Laendliche ErwachsenenbildungThueringen e.V. (LEB), Németország • Landelijke 
Gilden vzw, Belgium • LIA Alapítvány, Lókod, Hargita megye • Lifelong Learning 
Egyesület, Magyarország • Magna 2002 kft • Marosvásárhelyi Egyetemi Társaság 
• Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság, Kolozs megye • Mezőség Helyi 
Akciócsoport • Mezőség Közösségfejlesztési Egyesület, Kolozsvár • MÜTF Egyesület 
• Norvég Királyi Fejlesztési Társaság – NorgesVel, Norvégia • Norvég Királyság 
Romániai Nagykövetsége • Olténiai Civil Szervezetek Forrásközpontja (CRONO) • 
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet • Pro Demokrácia Egyesület, Kolozsvár • Pro 
Mocsolya Egyesület • Pro Szamos Akciócsoport • Román Tanácsadó és Támogató 

Partnereink
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Egyesület (ARCS) • Sapientia Alapítvány marosvásárhelyi kirendeltsége • Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár • Secaș-vidéke Akciócsoport • 
SFOF-Djursland, Dánia • Stamen Grigorov Alapítvány, Szófia, Bulgária • Structural 
Consulting Group kft • Szamosért környezetvédelmi és víztartalék megörzéséért 
egyesület • Szamos-Nádas Önkormányzatok Fejlesztési Egyesülete, Kolozsvár • 
Szatmár Akciócsoport • Székelgyümölcs Egyesület • Szociális Munkás Felnőttképző 
és Kompetenciafelmérő Központ (CFCECAS) • Tövishát Akciócsoport • Transylvania 
Trust Alapítvány • Turisztikai Minisztérium, Turisztikai Fejlesztési Főosztály, Bukarest 
• Udvarhelyszéki Magyar Gazdák Egyesülete • UNO, Bosznia-Hercegovina • 
UTILITAS kft, Kolozsvár • Vidékfejlesztési Forrásközpont (CAR), Temesvár • Vigyázó-
Bánffyhunyad Akciócsoport • Vigyázó-Bánffyhunyad Kistérség Közösségfejlesztési 
Társulás • Wolter Alapítvány • WOLVERHAMPTON Tudományegyetem – Nemzetközi 
Fejlesztési Központ
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„Civil Fórum” szaklap

A rendszerváltozás 20 esztendeje és a civilek
XI. évf. 1-2. szám, 2010. január–június
HU

Kiadványok

„Civil Fórum” szaklap

Gazdasági válság és a civil szféra
XI. évf. 3. szám, 2010. július–szeptember
HU

„Civil Fórum” szaklap

Testvérvárosi kapcsolatok civil összetevője
XI. évf. 4. szám, 2010. október–december
HU
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Barangolás Udvarhelyszék hagyományos gyümölcsöseiben

Munkafüzet gyermekek és fiatalok részére
HU

Képzési anyag és jó példák bemutatása

DVD 
RO

„Karoljátok fel a helyi gyümölcsészet ügyét”

Oktatási és szemléltető kiadvány
HU, RO
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Pénzügyi beszámoló
RON

Bevételek ��0�0��

Adományok 365701

Vissza nem térítendő támogatások 1853672

Gazdasági tevékenységekből származó bevételek 0

Egyéb bevételek 185684

 

Kiadások �1�����

Személyzeti költségek 229975

Munkálatok és szolgáltatások 1527969

Infrastrukturális és adminisztrációs költségek 223758

Gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos kiadások 0

Egyéb költségek 216581

Nettó eredmény �0����

2%
Abból a célból, hogy népszerüsítsük a Civitas Alapítvány küldetését és értékeit, és hogy 
az állampolgárok minél nagyobb arányban irányítsák a tevékenységeink megsegítésére 
adójuk 2%-át, 2010-ben két kampányt szerveztünk.   

A 2% -os kampányt mindkét irodánk kiemelt fontosságú projektként kezelte.

Kolozsvár
A kolozsvári iroda a projektet szimbolikusan „Zöld Sarok”-nak nevezte el, lebonyolítására 
2010. április-májusában került sor. A projekt támogatói a Civitas barátai, akik adójuk 
2%-át e projekt megtámogatására ajánlották fel. Ezt egészítettük ki az alapítvány saját 
pénzalapjából. 

0%

Adományok

Bevételek

Egyéb jövedelmek

8% 15%

77%

10%
10%

10%

0%

Személyzeti kiadások

Kiadások

Munkálatok és szolgáltatások

Infrastrukturális és adminisztrációs kiadások

Kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos kiadások

Egyéb kiadások

70%
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Sok nemzet hagyományaiban megtaláljuk a faültetés 
motívumát: amikor megszületik egy gyermek, 
elültetnek egy facsemetét, és a fa fejlődése szorosan 
összekapcsolódik a gyermek sorsával. Ugyanígy, kedves 
hozzátartozó halálakor a kereszt mellé csemetét ültetnek 
azért, hogy meséljen neki a múló világ „eseményeiről”!     

Mi folytatni akartuk ezt a hagyományt, és a közösségeknek 
lehetőséget adtunk arra, hogy hozzajáruljanak egy Zöld 
Sarok létrehozásához a saját településükön! A kölcsönös 
jócselekedet ötletéből indultunk ki, ezt kapcsoltuk a 2%-
os kampányhoz. Miután kiderült, hogy az alapítvány által 
a 2%-ból kapott összeg a 2009-es pénzügyi esztendőben 

nagyobb lett, elhatároztuk hogy eljött az ideje, hogy segítsünk azoknak a közösségeknek, 
ahol az e-központok működnek.         

A „Zöld Sarok” versenynek az volt a célja, hogy az e-központokban új ötleteket generáljon 
a közösségfejlesztés folyamatához. A megmérettetés, a zöldövezetek kialakítása 
szükségességének indoklása mellett, bátorítást nyújtott a közösségeknek, hogy aktívan 
bekapcsolódjanak ezekbe a tevékenységekbe. Eredményként ezeket a - mindenki 
számára létrehozott – felületeket magukénak és a közösséghez közelállónak érzik majd.     

A „Zöld Sarok” verseny általános célkitűzései:

•  a közösség bátorítása, hogy bekapcsolódjon a közösségfejlesztési tevékenységekbe;

•  szülessenek új ötletek a közösség rendezetlen szabad területeinek a kihasználására;

•  szoros kapcsolat alakuljon ki a közösség és az e-központ között;

•  az e-központok népszerűsítése az általa kiszolgált közösségben.

A verseny nyertese  a Kolozs megyei Kolozs (Cojocna) lett. A község önkéntesei, a Civitas 
Alapítvány munkatársaival együtt, díszcserjéket és virágokat ültettek,  megszépítve így a 
helység parkocskáját.    

Székelyudvarhely
A másik kampányt a székelyudvarhelyi iroda szervezte, a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány segítségével. A kampány legfőbb célja az volt, hogy felhívjuk az 
emberek figyelmét a hagyományos gyümölcsfajták értékére, az esetleges kihalásuk 
következményeire. Munkánk során a következő értékekre fektettünk nagy hangsúlyt: 
egészséges életmód, a vidék hagyományainak megőrzése, hagyományos gazdálkodás. 
Arra törekedtünk, hogy az emberekben tudatosítsuk ezek fontosságát, ugyanakkor a 
lehető legtöbb 2%-os felajánlást gyűjtsük össze.  

A kampány megkezdése előtt önkéntes csapatot hoztunk létre. Segítségével kampányunk 
igen változatos tevékenységekből tevődött össze, mint például: vírusmarketing, plakátok 
készítése, honlapokon ismertetők népszerűsítése, letölthető nyomtatványok közzététele, 
bannerek kifüggesztése a város különböző pontjain, a hagyományos gyümölcsfajtákból 
készült lekvárok kóstoltatása és folyamatos média-megjelenés. 

Igen értékes tapasztalat volt ez úgy az önkéntesek, mint az alapítvány számára, továbbá 
eredményes és sokakat összekötő-megmozgató munka. 

Köszönet az önkénteseknek, akik önzetlenül segítettek nekünk!  
Köszönet a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítványnak a lehetőségért!

És köszönet Önnek, aki adója 2%-ával hozzájárult örökségünk, a hagyományos gazdálkodás 
megőrzéséhez Udvarhelyszéken.
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„2010-ben a Civitas Alapítvány kolozsvári irodájában tíz fiatal 
dolgozott önkéntesként, összesen 2000 órát teljesítve. 
Az évek során az alapítvány önkéntesek bevonásával valósította 
meg projektjeit. Azért tartjuk fontosnak az önkéntesekkel 
való együttműködést, mert minden önkéntesnek saját ötletei, 
elképzelései vannak a közösségi részvételről. Minden önkéntes új 
lendületet hoz magával. A legjobb visszajelzés, hogy önkénteseink 

évről-évre visszatérnek, állandó kapcsolatot alakítva ki alapítványunkkal.
Felelősek vagyunk közösségeinkért és másokat is felelőssé teszünk, bevonva 
őket olyan tevékenységekbe, amelyek hozzájárulnak közösségeik fejlődéséhez. 
Az önkéntesek egy bevezető képzés után vesznek részt az alapítvány valamelyik 
projektjének a megvalósításában.”

CIOBANU Carmen, önkéntesek irányítója
Kolozsvár

„A Civitas Öncik 2010 áprilisától kezdték el tevékenységüket az 
alapítványnál. A 7 fős kis csapattal legelőször csapatépítő tréningen 
vettünk részt, ami igen sikeresnek bizonyult, és igazi csapattá 
formált minket. Így a 2%-os kampányban és az Udvarhelyszéki 
Gyümölcsfesztiválon már egységesen tudtuk segíteni az alapítvány 
munkáját. 2010. nyarán Tatabányán is önkénteskedtünk. Egyik 
legnagyobb sikerünk a »kuckó«, ami egy stabil munkapontot jelent 

számunkra. Közösen újítottuk fel és rendeztük be az eredetileg raktárhelyiségként 
szolgáló termet az alapítvány pincéjében. Így most saját környezetünkben, önálló 
egységként dolgozhatunk közösen a »nagy Civitas-osokkal«”.  

JAKAB Zsuzsa, önkéntesek irányítója,
Székelyudvarhely

Az önkéntesség elvének 
alkalmazása
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Mit nyilatkoztak önkénteseink a 2010-es esztendőről? 

„A csapatmunka, a lelkesedés és az elkötelezettség, a 
bekapcsolódás egyes közösségek fejlesztésébe már az első 
napokban tisztán láthatóak voltak számomra, amikor elkezdtem a 
szakmai gyakorlatomat a Civitas Alapítványnál.  
Különböző tevékenységekben vettem részt, és azt fedeztem fel, 
hogy mindegyik programot vagy projektet az állampolgárok valós 
elvárásaira és szükségleteire kell építeni, ugyanakkor lehetőséget 

kell teremteni a velük való kapcsolattartásra, és meg kell figyelni az alapítvány 
programjaival kapcsolatos reakcióikat. 
Nagyon kényelmes volt számomra részt venni a Civitas csapatában és motiválva 
voltam civil szektorral kapcsolatos ismeretek elmélyítésére.” 

BABOȘ Anca

„Az évek során lehetőségem volt részt venni néhány civil 
szervezet munkájában, és megtanultam, hogy a szenvedély és 
az elkötelezettség hegyeket tud megmozgatni. Habár a Civitas-
nal csak kevés időt tölthettem el, mégis lenyűgözött a csodálatos 
csapata. Mindamellett, hogy elkötelezettséggel és szenvedéllyel 
végzik munkájukat, egy nagy »családot« is képeznek. Nyilván 
megtanultam és megértettem egy ilyen szervezet működését, 

hogyan folyik a munka egy-egy projekt hátterében, és főleg azt, hogy mennyi időre van 
szükség, amíg minden mozgásba lendül. Mindezek mellett örökre emlékezetembe 
véstem azoknak az embereknek a hozzájárulását a Civitas-ról kialakított képhez, akik 
ezt a mechanizmust nap mint nap  működtetik... azt a szenvedélyt, de főleg azt a 
szakmai hangulatot, amelyet kialakítottak. 
Az szeretném, hogy a Civitas minél tovább dolgozhasson, és így rátehesse 
kézlenyomatát társadalmunkra, és minél több fiatalt ihlessen.
Köszönöm a csodálatos élményt!”

BODEA Ioana-Roxana
Community Development Masters program 

„Civitas-tapasztalat. Felelősségtudat, időgazdálkodás, pragma-
tizmus: néhány azokból az értékekből, amelyeket a Civitas-tól 
kaptam az Internship program folyamán. Mindezek mellett a 
kíváncsiságom és a vágyam, hogy minél többet megtanuljak egy civil 
szervezet működéséről, segítettek abban, hogy körvonalat adjak 
a jövendőbeli karrieremnek. És ha hozzáteszünk egy barátságos 
hangulatot is, meleg és nyitott emberekkel, akik elkötelezettek a 

munkájuk iránt, az egész tapasztalat más, gazdagabb értelmet nyer. És az egészet 
egybevéve egy jelentős hozadékot jelentett sok más, utólagos tevékenységhez.”

JOLDOȘ Cornelia
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„2010. májusa és júniusa között lehetőség nyílott arra, hogy 
a Civitas Alapítvány kolozsvári irodájában önkéntesként 
tevékenykedhessek. A munkám a LEADER Program (a 
szervezet nagy és jelentős programja) megvalósításával 
volt kapcsolatos. Konkrét feladataim a következők voltak: 
grafikonok elkészítése, információk és adatok összegzése 
és osztályozása és települések adatait tartalmazó adatbázis 

létrehozása.
A gyakorlat alatt a közösségfejlesztés fogalmait és stratégiáit illető elméleti 
ismeretek megszerzése mellet lehetőségem adódott arra, hogy részt vegyek 
a régióban elismert és megbecsült szervezet  hatékony és jól megtervezett 
stratégiájának a kidolgozásában. Az tette nagyon kellemessé ezt a tapasztalatot, 
hogy a szakmai hasznosság mellett kellemes légkörben dolgozhattam, a 
munkatársak sokat segítettek, és mindvégig barátságosak és kedvesek voltak 
velem.” 

MOLNÁR Timea Gréta     

„2010. nyarán kerültem kapcsolatba a Civitas Alapítvánnyal 
és kijelenthetem, hogy az ott megtapasztaltak segítettek 
hozzá, hogy mesterizzek Projektmenedzsment területen, 
a  Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és 
Gazdálkodástudományi Karán.        
A Civitas-nal szerzett pozitív benyomások közül elsősorban 
a kellemes munkalégkört említeném meg. Azt láttam, 

hogy ez az alapítvány elkötelezett csapatból áll, nekik a szervezet céljainak 
megvalósítása személyes célkitűzést jelent. 
A szervezet működésének megismerése mellett gyakorlati tapasztalatra is szert 
tehettem az által, hogy terepmunkára mentem és kérdőíves közvélemény-
kutatást végeztem. 
Örülök hogy egy ideig része lehettem a Civitas-életnek, jó lehetőség 
volt számomra, hogy leteszteljem a képességeimet és újabb ismereteket 
szerezzek.” 

POLGÁR Klára Dalma

„A Civitas-nál lehetőségem adódott arra, hogy részt vegyek 
néhány általa lebonyolított projektben. Egyes kutatási 
jelentések fordítását végeztem el, jó példákat gyűjtöttem, 
részt vettem Kolozs megyei polgármestereknek szervezett 
találkozókon, és az Internship időszakának a vége felé 
közreműködtem egy kutatás elvégzésében is. Ez az utolsó 
szakasz volt talán a legérdekesebb, és az ekkor szerzett 

tapasztalat egy 8 hónapos ösztöndíj megszerzéséhez segített hozzá, az Európai 
Szociális Alap Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében.”  

 SABĂU Dragoș
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„Hogy 2010-ben mit jelentett nekem Civitas önkéntesnek 
lenni? Egyszerre több mindent:  csapatot, új barátokat, tanulást, 
szórakozást, újfajta élményeket és tapasztalatokat. Nem az Önci 
csapat volt az első számomra, amellyel össze kellett szoknom, 
együtt kellett működnöm, de a különbség az volt, hogy ide nem 
vezetőként, hanem csapattagként kellett beépülnöm. Végig 
tudtam követni belső szemmel, hogyan alakul ki kis összetartó 

csapatunk, lépésről lépésre (kezdve a máréfalvi kirándulástól, egészen a rendszeres 
gyűlésekig, bemutatkozásunkig, a Gyümölcsfesztiválig). Ráébresztett arra, hogy 
minden egyes tagja a csapatnak, akármilyen kis feladattal, hatalmasat számít az egész 
kialakításában.
Nem csak a csapatunk, de mindegyikünk személyisége alakult, vagy legalábbis 
közelebb kerültünk annak megismeréséhez (személyes tapasztalat a máréfalvi 
kirándulásról).
Új tapasztalatnak számított a tatabányai önkéntesség, valamint a külön tér a Civitas 
házban, ami csak a miénk, általunk kialakítva. A legjobb az egészben az, hogy mikor 
találkozunk, nem csak önkéntesekként, hanem jó barátokként vagyunk együtt, és 
nem csak akkor, ha Civitas találka van. A Civitas Alapítvány munkatársaival együtt 
olyanokká váltunk, mint egy nagy család. Ráadásul nem csak a Civitas körein belül 
tevékenykedhetünk, hanem lehetőséget kapunk más kapcsolatok kiépítésére is.
Örvendek, vhogy részese lehetek ennek a csodás közösségnek!”

CSULA-ALBERT Andrea

„Nagyon sokat kaptam a Civitas-tól, új barátokat, nagyon 
sok lehetőséget, élményt (kirándulások, közös beszél-
getéseink), rengeteget tanultam, miközben jól éreztem 
magam, mert a nevetés az elengedhetetlen  számunkra. 
Játszva tanulás, mindig ez jut eszembe ha a Civitasról kell 
beszélnem, ez összefoglalja, amit kaptam ez alatt a rövid idő alatt. 
Tanultam, miközben jól éreztem magam! Nagy öröm volt 

számomra, hogy részt vehettem a Gyümölcsfesztivál szervezésében, hogy közösen, 
a Civitas munkatársaival (akikkel közben nagyon jó kapcsolat alakult ki), és együtt az 
önkéntes csapattal dolgozhattam, jól érezhettem magam. Nagyon örülök ennek a 
lehetőségnek, hogy részese lehetek ennek a már családdá fejlődött csapatnak!”

NAGY Anita

Köszönetünket fejezzük ki a többi önkéntesünknek is:
DIOS Beáta Boglárka

DOBAI Csaba
FÁBIÁN Andor
HEGYI Tímea

KOVÁCS Dóra
KOVÁCS Zsuzsa

KULCSÁR Orsolya
OPRIȘ Narcisa

PISTA Stefania Emőke
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Kurátorok
KOLUMBÁN Gábor - elnök
BAKK Miklós - tag
ECKSTEIN KOVÁCS Péter - tag
ENACHE Smaranda - tag
HAJDÓ Csaba – tag

A székelyudvarhelyi iroda csapata
ORBÁN Árpád - regionális igazgató
BÁLINT Mária Magdolna - projektasszisztens
BARTHA-PÁL Csaba - projektvezető
CSÁKI Rozália - projektvezető
DÉNES Géza Lajos - pénzügyi szakértő
JAKAB Zsuzsa – projektasszisztens
KIS Zoltán - projektvezető
MÁR István - projektvezető
MIHÁLY István - projektvezető
PAKOT Mónika - projektvezető

A kolozsvári iroda csapata
BALOGH Márton - regionális igazgató
BADEA Cristina – könyvelési szakértő
CIOBANU Carmen – projektvezető
DOBÂRTĂ Ana Maria – projektvezető
FILIP Valentin Ciprian - projektasszisztens
INCZE Zsuzsanna - programigazgató
KÁDÁR Imola – adminisztrációs asszisztens
KIRÁLY Annamária - projektvezető
KISS Emese – gazdasági igazgató
SÖNBERGER Krisztián - projektvezető

Együttműködők
ARTENE Alin Emanuel – képző
BANDILA Liana - e-központ vezető, Magyarszentpál, Kolozs megye 
BĂIEȘ Maria - e-központ vezető, Sinfalva, Kolozs megye
BORBÉLY Atilla - e-központ vezető, Nyárádszereda, Maros megye
BUDAI Tamás - e-központ vezető, Vámosláz, Bihar megye
CANDEA Gabriela - e-központ vezető, Tordaszentlászló, Kolozs megye
COLȚA Adela Suzana – képző
CORNEANU Borbala - e-központ vezető, Tóti, Bihar megye
HOSU Ioan - tanácsadó, képző, Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, 
Politika-, Kommunikációs- és Közigazgatás-tudományi Kar
ILYÉS Ferenc - képző, Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
KAJÁN Júlia - pénzügyi auditőr
KISS Zsuzsanna - e-központ vezető, Backamadaras, Maros megye

A csapat és az együttműködők
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LÁSZLÓ Edit - könyvelési szakértő
MACAVEI Ioan - e-központ vezető, Jára, Kolozs megye
MÁTYÁS Péter-Mihály - e-központ vezető, Tordaszentlászló
MEDINSCHI Silvia – képző
PÉTER Mária - könyvelési szakértő, Contexpert kft
POP Daniel - tanácsadó, CENPO
POP Florin – tanácsadó
POPA Rodica - e-központ vezető Járabánya, Kolozs megye
STĂNCUCIU Ionuț - jogi tanácsadó
STĂNICĂ Viorel - tanácsadó, Kolozsvári Regionális Közigazgatási Képzési Központ
SZILÁGYI Csaba - tanácsadó, Wolter Alapítvány
TÁNCZOS András - informatikus, LINEART
VARRÓ István – LEADER szakértő
VIDONI Ileana Monica – képző
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Székelyudvarhelyi iroda
535600 Székelyudvarhely
Solymossy utca, 29. szám
tel/fax: +40-266-218.481
e-mail: office.udv@civitas.ro
bankszámla IBAN: RO69BRDE210SV01500682100

Kolozsvári iroda
400120 Kolozsvár
1989 December 21 sugárút, 108/22. szám 
tel: +40-264-590.554
fax: +40-264-590.555
e-mail: office@civitas.ro
bankszámla IBAN: RO25BRDE130SV76290001300

  
Regionális vállalkozásfejlesztő és képző központ
400073 Kolozsvár
Amos Frâncu utca, 6/1. Szám
tel: +40-264-590.554
fax: +40-264-590.555

A Civitas Alapítvány által létrehozott és működtetett internetes oldalak:
www.antreprenoriat-rural.ro
www.civitas.ro
www.gyumolcsfesztival.ro
www.ongcluj.ro
www.sansz.ro
www.szekelygyumolcs.ro

Kapcsolat
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