
1

Újrafelfedezés

2016
Éves jelentÉs 





Előszó

Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért

Civitas Alapítvány szerkezeti összetétele

2016-ban kivitelezett projektek

 Vidékfejlesztés
  Réti Méz Mezőgazdasági  Szövetkezet  
  Kis-Szamos Rét Mezőgazdasági Szövetkezete
  Erdélyi Gyógynövénykert
  A Székelyderzsi Vártemplom felújítása
   UNESCO vártemplomok Erdélyben – nyitott kapuk a kulturális örökség megis 
  meréséhez és védelméhez
  Hagyományos magvainkért
  Eco-Motive
  CAVA - kompetenciák a mezőgazdasági termékek mikrotermelésére a  
  hozzáadott érték érdekében - Vállalkozói fejlődés a vidéki területeken

 A szociális gazdaság kialakítása
  A szociális gazdaságokért 

 A civil társadalom fejlesztése
  A Vállalkozó civil szervezet Modelljének kifejlesztése
  Competencies for Agencies for Sustainable Site Conversion
  IDŐBANK

  Székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda  (BCC)

 Humánerőforrás fejlesztése
  Mezőgazdasági középiskolák- a  kis és közepes farmok központjai

 A közigazgatási képességek fejlesztése
  Aktív polgári részvétel egy jobb és átláthatóbb helyi vezetésért-  
  „Hozd ki a tanácsost az árnyékból!”

  A helyi hatóságok társulási struktúráiért

2016-ban leadott projektjeink

Szervezett
 Általunk szervezett események

  Részvételünk eseményeken

  Pénzügyi beszámoló 

Civitas Consulting

  A Civitas által mentorált szervezetek
  Marketing és Üzleti Innovációs Központ Egyesület - CLIMB
  Helyi termékek forgalmazási szövetsége - AMPLU

    Mi volt 2016-ban, A Civitas munkatársai

     Partnerek és együttműködők

    Támogatóink

   

5

40

42

48

50

56

57

Tartalom

6

11

2

54

12

22

32

36

26

52

43

45

3

8



4 5

Kedves olvasó!

A világ változik! 

Talán ez a, szinte közhelyként megfogalmazódó felismerés határozta 

meg alapítványunk 2016-os esztendejét. Természetesen azzal a kiegészítéssel, hogy ne-

künk is folyamatosan változnunk kell!

Változni a Civitas Alapítvány megközelítésében azt jelenti, hogy menetközben építjük át a szerve-

zetünket, ahogy azt minden élő organizmus teszi. Megőrizzük értékrendünket, és a szervezet kül-

detését, ahhoz, hogy a változás során önazonosságunkat megtarthassuk. Ezért olyan projekteket 

valósítottunk meg, amelyeknél alapoztunk a közösségek szolgálatában végzett közel 25 esztendős 

munkánk során szerzett tapasztalatunkra, és folytathattuk az innováció társadalmi szinten való meg-

honosítását. Új megoldásokat javasoltunk célcsoportjainknak az Élet szolgálatára.

Arra biztattuk partnereinket, képeztük őket, és szerveztük közösségeiket, hogy bátran nézzenek 

szembe a mai világ kihívásaival, és a javasolt újításokkal megváltozott értelmet adjanak munkáju-

knak. Egymást segítve, és tanítva járják bátran be a saját útjaikat! Pénz helyett szívesség alapú köl-

csönösségi kapcsolatokat építsenek ki például az Időbankunk felhasználása által. Vagy építsék be 

életvitelükbe a betegségek megelőzésére, az egészségre való figyelést, és hívják erre segítségül a 

vadon élő, vagy kertjükben gondozott gyógynövényeket. Részt vettünk a hagyományos zöldség-

magok megőrzését szolgáló, egyre népesebb együttműködésben is. Folytattuk a sikeres szövet-

kezetek szervezését. Zöldségtermesztőket, és méhészeket segítettünk, hogy az együttműködésük 

révén termékeiket értékesíthető minőségben, és mennyiségben kínálhassák a piacon. Világörökség 

részét képező műemlék-templomunk freskóinak restaurálásához biztosítottunk forrásokat és sza-

kembereket. Bekapcsoltuk a székelyderzsi vártemplomot a szász evangélikus vártemplomokat láto-

gató turisták útvonalába. Régi épületek új rendeltetésének megtalálásában segítettünk. Társadalmi 

vállalkozásainkat tovább működtettük, törekedve azok fenntarthatóságára, a pályázati finanszírozás 

véget érte után is. És nyolcadikszor is megtartottuk az Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivált is, ez alka-

lommal kibővítve a gyümölcsök ízes világát a gyógy- és fűszernövények illatos kínálatával. Nemzet-

közi együttműködésben alkottuk meg az önellátásra, és ökológiai szemléletű gazdálkodásra képező 

tankönyvet, és annak gyakorlatorientált oktatási rendszerét. Csak, hogy ízelítőt adjak néhány proje-

ktünkből, hogy kedvet csináljak az évi jelentésünk elolvasásához.

Együttműködés mindenütt. Nagyobb felelősségvállalás, és értelmesebb, emberhez méltóbb életvi-

tel volt projektjeink vezérgondolata.

Alapítványunk a tevékenységeihez szükséges infrastruktúra fejlesztésében is nagyot lépett. Sikerült 

Kolozsváron egy újabb székhelyet megvásárolnunk és átalakítanunk az új rendeltetésének megfele-

lően. Szövetkezeti partnereinkkel együttműködve, bemutató kerteket és feldolgozó, értékesítő köz-

pontokat hoztunk létre.

Az üzleti életben sikeres tanácsadót kértünk fel, hogy hatékonyabb, jobban szervezett, és tel-

jesítmény- orientáltabb szervezet kialakításában segítsen. Megszületett a vállalkozó szemléletű civil 

szervezet modellje, amelynek gyakorlatba ültetése már a 2017-es esztendő egyik nagy feladata lesz. 

Remélem, hogy egy év múlva már sikeresen túl leszünk az átépítésen, és a szervezetünk újjászüle-

téséről számolhatok be, fennállásunk huszonötödik esztendejében.

kolumbán gábor
elnöK
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CiviTas alapítvány a  
Polgári Társadalomért

JÖVŐKÉPÜNK

Több mint 24 éve jobbítást hozunk be a helyi közösségek tagjainak mindennapi életébe, 
innovatív, fenntartható és társadalmi hatást eredményező programokba történő 
bevonásuk által.

Hiszünk a közösség erejében és a polgári beavatkozásban. Közel hozzuk egymáshoz 
az állampolgárokat és a hatóságokat, hogy a kezdeményezések projektekké, a tervek 
valósággá és a fejlesztési lehetőségek jólétté alakuljanak át.  

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

ÉRTÉKEINK

BIzalom És hűsÉg: hiszünk abban, amit cselekszünk és 
bizalom marad mögöttünk. Erős kapcsolatokat építünk partnereinkkel 

és a kedvezményezettekkel, és ezek az odaadásra és a hűségre 
támaszkodnak.

szaKmaIság És ÖNmaguNK TúlszáRNyálásáNaK az 
aKaRaTa: a projektjeink közösségi hatását a velünk együtt dolgozó emberek 

szakmaisága garantálja, valamint az a vágyuk, hogy minél többet tanulhassanak, 
alkotóbbak lehessenek, és hogy sikerüljön hatékonyan valósággá alakítani ötleteiket, 

álmaikat és törekvéseiket. 

odaadás És hIVaTásTudaT: a Civitas-nál dolgozó emberek azok a szakemberek, akik 
hisznek abban, amit csinálnak. Hivatástudatuk, elkötelezettségük és a hitük abban, hogy a 
munkájuk számít, nagyratartott értékekeket jelentenek mindenki számára.

INTEgRITás a sIKER ÉRdEKÉBEN: értékeinket megbecsüljük, ugyanakkor tiszteljük 
azokat, akik azonosulnak velük, viszont csak azokat választjuk parnereinknek, akik megfelelően 
akarják is alkalmazni.

EgyÜTT úJíTuNK És alKoTuNK: projektjeink sokfélék, ahogyan csapatunk tagjai is, 
és természetesen a projektekben résztvevő emberek is sokszínűek. Mindezek együtt hozzák 

a a projektek hatékonyságát. A közös kézség az újításra és az akarat a közös alkotásra, ebben 
a változatosságban, teszik projektjeinket vonzóvá és sikeressé. Így lehet kialakítani a közös 

munka iránti akarást, amikor megértjük a változatosságot és egymás elfogadását - egy 
ügy érdekében.

PaRTNERsÉg És TáRsulás: ezen a területen partnerség nélkül nehezen 
lehet megvalósítani bármit is, ezért az erőforrásokat következetesen 

megosztjuk partnerekkel, így tudjuk még biztosabban és sikeresebben 
kivitelezni elképzeléseinket a közösségekben.

KÜldETÉsÜNK

A Civitas Alapítvány székelyudvarhelyi irodája

A Civitas Alapítvány kolozsvári irodája

Civitas Consulting kft

Két irodát működtetünk, elhelyezésük Kolozsváron és 
Székelyudvarhelyen van, tehát az Észak-nyugati,  
valamint a Közép Fejlesztési régiókban. Általában Erdélyben  
fejtjük ki tevékenységeinket, de országos és nemzetközi 
projektekben is jelen vagyunk. A Civitas néhány szervezetnek  
a tagja, illetve részt vesz hálózatokban is. 

A Civitas Alapítvány székelyudvarhelyi irodája

A Civitas Alapítvány kolozsvári irodája

Civitas Consulting kft

a CIVITas alaPíTVáNy 
szERKEzETI ÖsszETÉTElE:

a CIVITas alaPíTVáNy 
szERKEzETI ÖsszETÉTElE
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Igazgatótanács:

kolumbán gábor
elnöK

bAkk miklós 
tag

HAJDó CsAbA  
tag

EnACHE smArAnDA  
tag

ECkstEin kováCs PétEr  
tag
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Programok és projektek

Az Alapítvány által kivitelezett programok és projektek elsősorban a 
vidékfejlesztés területén hangsúlyosak, de jelentősen hozzájárulunk 

más területeken is a jobbításhoz. 

Alterületek: 
Vidékfejlesztés;

Szociális gazdaság kialakítása; 
Polgári társadalom kiépítése;
Humánerőforrás fejlesztése;

A közigazgatási képességek fejlesztése 
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vidékfejlesztés

Megéltük és éreztük 2016-ban is, hogy mennyire fontos a vidéknek a 
felkarolása és fejlesztése a megmaradásunk, a jövőnk szempontjából. Egyes 

programokat azért indították el, hogy a vidék teljesítése tekintetében, például 
a mezőgazdaságot illetően, Románia se maradjon le más európai államoktól. 

Volt és akad még tennivaló sok szempontokból, és a Civitas is részt vállal 
ezekben a törekvésekben. Projektjeink által szorosan kapcsolódtunk a vidéki 

közösségek fejlesztési törekvéseihez, például serkentve azok idegenforgalmi és 
mezőgazdasági elképzeléseinek a megvalósítását. Célunk továbbra is az volt, 
hogy a helybélieket abban segítsük, hogy felismerjék és felértékeljék sajátos 

erőforrásaikat, azokat megbecsüljék, ugyanakkor kíméletesen és fenntartható 
módon értékesítsék is azokat. 

A helyi kezdeményezések támogatói vagyunk, projektjeink által ezeknek 
folyamatos és tartós fejlődést szeretnénk biztosítani. 

Hiszünk a falu értékeiben, szükségesnek tartjuk azok megőrzését, hiszen 
önazonosságunkat jelentik. 

 „Az örökkévalóság a falun született” (Lucian Blaga)
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Réti Méz MezőgAzdASági SzöVetkezet

Projekt állaPota: kivitelezés alatt 

Projekt neve: a réti Méz Mezőgazdasági Szövetkezet fejlesztése

táMogató: román-amerikai alapítvány (raF)

Pályázó: a Civitas alapítvány kolozsvári irodája

Partnerek: 9 méhész

MegvalóSítáS időSzaka: 2014-2017

a Projekt öSSzértéke: 161.880 USd

A projekt keretében méhészettel foglalkozó erdélyieket szándékozunk összehozni egy szövetkezet-
be, és e társulási struktúra létrehozásával segíteni egyéni tevékenységüket. A projekt nemes célja, 
hogy elősegítse a szövetkezeti tagok termékeinek a piacra juttatását, azok szabványosítását, a szük-
séges branding-elemek kifejlesztését, valamint a piac korszerű elvárásaihoz való alkalmazkodás el-
sajátítását. 

A projekt végső szakaszában azt szeretnénk elérni, hogy a létrehozott szövetkezet által egy olyan re-
gionális központot alakítsunk ki, amelyhez egyre több méhészettel foglalkozó gazda csatlakozzon. Ez 
segítse azon erőforrásokhoz való hozzájutásukat, amely által fejleszthetik vállalkozásaikat, javíthatják 
termékeik minőségét, állományaikat megnövelhetik, valamint folyamatosan gyarapítsák taglétszá-
mukat.  

2015 ( a román változatban 2016 szerepel) őszén a Szövetkezet máris beszámolhatott kb. 500 kg méz 
értékesítéséről, különböző megrendelők felé (például cukrászdai műhelyeknek).  

Találtunk tehát olyan biztató értékesítési csatornákat, amelyek által ösztönzést adhattunk a szövet-
kezeti tagoknak ahhoz, hogy még többet foglalkozzanak a termeléssel, és törekedjenek a méhállo-
mányaik fejlesztésére. Összegzésképpen igazolást nyert, hogy az együttműködés biztató, és hogy a 
szövetkezet célkitűzéseinek elérése egyre közelebbinek látszik.   

„A legszebb emlékem augusztus végén született, amikor a szövetkezeti tagok együtt öntötték a terasz 
betonját. Nagyon élvezetes tevékenység volt, amely által jelentősen hozzájárultunk a csapatszellem meg-
erősödéséhez. Egy másik maradandó emléket a széki Vásáron való részvétel azon pillanata jelentette, 
amikor mindnyájan együtt voltunk a polgármesteri hivatal képviselői által létrehozott tábortűz körül.  

A legfontosabb elsajátított lecke annak tudatosulása volt, hogy csak a kommunikáció, a folyamatos kép-
zés és a korlátok túllépésének a megpróbálása által lehet biztosítani egy szövetkezet harmónikus növeke-
dését. Az identitás meghatározásában fontos szerepet játszik a csapatszellem és a közös cél megértése.” 
Cornel Brustur – a Réti Méz Mezőgazdasági Szövetkezet menedzsere

kiS SzAMoS Rét MezőgAzdASági SzöVetkezet

Projekt állaPota: befejezve 

Projekt neve: a kis Szamos rét Mezőgazdasági Szövetkezet fejlesztése

táMogató: román-amerikai alapítvány (raF)

Pályázó: a Civitas alapítvány kolozsvári irodája

Partnerek: a Civil társadalom Fejlesztéséért alapítvány, közvetítő és közösségbiztonsági 
központ, Pact alapítvány, európai Politikák román központja

MegvalóSítáS időSzaka: 2012-2016

a Projekt öSSzértéke: 168.080 USd

Az esztendő első részébén fejeződött be a - nem rövid történetű - ugyanakkor jelentős hozadékú 
projekt, hiszen keretében megalakult és 2016-ban is újab fejlődést ért el a Kis Szamos Rét Mezőgaz-
dasági Szövetkezet. A 2012 őszén kigondolt elképzelés szép lassan - de beért. 

E projekt által társulásba szerveztük a Kis Szamos-medence zöldségtermesztéssel foglalkozó gazdái-
nak jórészét, lehetőséget nyújtva nekik, hogy egy számukra új, a szupermarketek piacára is bejuthas-
sanak. Úgy ítéljük meg, hogy a projekt eredményeképpen hozzajárultunk a Kolozs megyei Apahida 
és Zsuk községekben a közösségi kohézióhoz és a jóllét növekedéséhez.

A projekt futamidejének 3 esztendeje során cselekedeteink által folyamatosan erősítettük az elkép-
zelés megvalósítását. Ennek érdekében, közösen a gazdákkal üzleti tervet dolgoztunk ki, amelyet 
következetesen javítottunk az alkalmazása során, ugyanakkor a projekt sikeres kivitelezéséhez meg-
találtuk a megfelelő helyszíneket és létrehoztuk a szükséges logisztikai keretet is. Az üzleti terv kivite-
lezése során arra összpontosítottunk, hogy az gazdaságosságot eredményezzen, ugyanakkor közös-
ségi célokat is szolgáljon, segítse a csoport összeforrását, valamint hozza előtérbe a Szövetkezetet a 
közösségben és a Helyi Akciócsoportok előtt.

A projekt végére branding-elemeket is kidolgoztunk (bennük például a vizuális arculatot és a közön-
séggel való kommunikáció módját is kidolgoztuk). Elindítottunk egy weboldalt is, valamint promó-
ciós anyagokat hoztunk létre (címkék, szórólapok, plakátok, mappák). A Szövetkezet alapszabály-
zatában és annak összetételében is változtatásokat végeztünk el. Alapelképzelése szerint a Civitas 
kilépett a szervezetből, ugyanakkor új tagok belépését segítettük elő.  

A projekt egyes eredményei már a kezdetektől megtapasztalhatóak voltak. Hiszen már 2013-ban 
53.000 euro volt a Szövetkezet forgalma, és ez négyszeressére növekedett 2016-ra, elérve a 210.000 
euro-t.    

„Megtanultam a következőket: ha nem viszed be a lelkedet a tevékenységedbe, akkor nem leszel boldog. 
Ez az egyszerű recept. Az érem másik oldalán természetesen az áll, hogy egy adott pillanatban kiábrán-
dulhatsz. Egy másik dologra is rájöttem, a Világegyetem érted dolgozik, amikor Te dolgozol másokért. 
Ha szánsz másokra időt és energiát, akkor megtörténhet, hogy visszakapod, mégha nem is számítasz rá 
egyáltalán. Másokat segíteni – magadon segítesz! ”  Valentin Filip-projektmenedzser 
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eRdélyi gyógynöVénykeRt

Projekt állaPota: kivitelezés alatt

Projekt neve: vidéken élő hátrányos helyzetű emberek szociális integrálása fenntartható 
gyógy- és fűszernövénygyűjtés és feldolgozás által

táMogató: Svájci államszövetség, a kibővült európai Unió számára létrehozott Svájci Hoz-
zájárulásból

Pályázó: a Civitas alapítvány székelyudvarhelyi irodája

Partnerek: a Civitas alapítvány kolozsvári irodája, lókodi ifjúsági alapítvány (lia), a svájci 
Biodinamikai Mezőgazdasági egyesület (verein für biologisch-dynamische landwirtschaft)

MegvalóSítáS időSzaka: 2015. május-2017. október vége 

a Projekt öSSzértéke: 253.917,07 svájci frank

A projekt által segítjük a vidéken élő hátrányos helyzetű személyek szociális integrálását a gyógy- és 
fűszernövények gyűjtése és feldolgozása területén  történő tudásátadás által.

Egy közösségi és non-profit szervezeti hálózat létrehozásán is dolgoztunk 2016-ban, hogy általa se-
gítsük a szociális beilleszkedést, és általa tudást és tapasztalatot adhassunk át a gyógy- és fűszernö-
vények gyűjtése és feldolgozása területén. Ugyanakkor segítséget kaphatnak így a helyi gazdasági 
tevékenységek is, valamint számos jövőbeni program által a tartós fejlődéshez is hozzá tudunk járul-
ni.

A projekt nagy kihívását azoknak a gyógy- és fűszernövényeket termelő vagy begyűjtő emberek-
nek-embercsoportoknak a megtalálása jelentette, akik a tanítás szükségét érezték, például hogyan 
gyűjtsék, termesszék, illetve dolgozzák fel azokat.

A gyógy- és fűszernövények begyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatos ismeretek kiterjesztése 
mellett az a célunk, hogy jövedelmeik kiegészítése céljából megtanítsuk a helyi embereket a gyógy-
növényalapú termékek előállítására és értékesítésére. 

„„A legszebb emlékem a Bonchidai Vá-
sáron való részvételemhez kapcsolódik, 
a csapatszinten megvalósuló összetartó 
erő, a jó hangulat összejötte, valamint 
annak eredményeképpen, hogy a Vásár 
legszebb kiállító standját mi terveztük 
el és alkottuk meg. A látogatóknak be-
mutatott termékeink között szerepeltek: 
virágcsokrocskák, külső virágdiszítések, 
valamint füszernövények mixe, amelye-
ket limonádékhoz és levesekhez aján-
lottunk. Elhoztunk magunkkal egy moz-
gatható lepárlót is, amely által be tudtuk 
mutatni egy mentakivonat elkészítését 
is.” Carmen Ciobanu 

„Ha létezik az álom és azt le is lehet rajzolni, akkor semmi más nem szükséges, csak követke-
zetesen dolgozni és menni annak elérése felé, hiszen csak te szabod meg az irányt.” Kulcsár 
Orsolya-projektmenedzser

UneSCo VáRteMPloMok eRdélyben – nyitott kAPUk A kUltURáliS 
öRökSég MegiSMeRéSéHez éS VédelMéHez A SzékelydeRzSi VáRteMPloM 

felújítáSA

Projekt állaPota: befejezve

Projekt neve: UneSCo vártemplomok erdélyben – nyitott kapuk a kulturális örökség meg-
ismeréséhez és védelméhez

táMogató: egt 2009-2014, a program lebonyolítója a román Művelődési Minisztérium

Pályázó: a Civitas alapítvány székelyudvarhelyi irodája

Partnerek: a Székelyderzsi Unitárius egyházközség 

MegvalóSítáS időSzaka: 2015. május-2016. április vége

a Projekt öSSzértéke: 417.157,72 lej

A projekt keretében olyan hálózatot hoztunk létre, amely az UNESCO Világörökség részét képező 7 
erdélyi Vártemplom (Kálnok, Nagybaromlak, Berethalom, Szászkézd, Székelyderzs, Szászfehéregyhá-
za és Prázsmár) fenntartói, a Romániai Evangélikus Egyház és a Magyar Unitárius Egyház együttmű-
ködésével valósult meg.
Kiviteleztük a székelyderzsi vártemplom falképeinek teljes egészében történő restaurálását, ugyan-
akkor egy olyan múzeum-jellegű  kiállítást hoztunk létre a vártemplom falain belül, amely által be 
lehet mutatni a székelyderzsi népélet történetének értékes viseleteit, használati tárgyait, és korabeli 
fényképeit. A projektben összekapcsoltuk ezt a vártemplomot a többi kiemelt szász vártemplommal, 
a szászok kultúrájának egyes emlékeit is előtérbe helyezve, és ezeket büszkén mutathatjuk meg in-
nentől kezdődően a világ számára. 
A projekt által azt akartuk elérni, hogy régi fényükben pompázhassanak a több száz éves falfestmé-
nyek (www.1419.ro oldalon láthatóak), de nem utolsó sorban azt tűztük ki célunknak, hogy fellendít-
sük az idegenforgalmat Székelyderzsben és annak vonzáskörzetében, ezzel is hozzájárulva vidékfej-
lesztési törekvéseink megvalósításához.  
Szép és felemelő volt a projekt zárórendezvénye!-állapította meg Kulcsár Orsolya, a projekt vezetője. 
Megható volt a kivitelező Civitas Alapítvány székelyudvarhelyi irodája munkatársainak, a partner Szé-
kelyderzsi Unitárius Egyházközségnek, a meghívott egyházak képviselőinek együttléte, akik a hely-
béliekkel együtt közösen ünnepelhették meg Székelyderzsben ezt a nagyszerű eredményt.
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HAgyoMányoS MAgok – A biodiVeRzitáS MegőRzéSének kUlCSA

Projekt állaPota: befejezve

Projekt neve: Hagyományos magok – a biodiverzitás megőrzésének kulcsa 

táMogató: egt 2009-2014, a Civil támogatási alap romániában program keretén belül, a 
Fenntartható Fejlődés témakörben

Pályázó: a Civitas alapítvány székelyudvarhelyi irodája

Partnerek: ecoruralis egyesület, agrar Media, norgesvel – the royal norwegian Society for 
development, valamint a Civitas alapítvány kolozsvári irodája.

MegvalóSítáS időSzaka: 2014. május – 2016. április

a Projekt öSSzértéke: 166.922,50 euro

A projekt főcélja az erdélyi agro-biodiverzitás megőrzése, a kisgazdák, intézmények, hatóságok, nem 
kormányzati szervezetek és fogyasztók által létrehozott együttműködési hálózat keretében.   
A megvalósítás érdekében tevékenységeinket a következő fő szakaszokban határoztuk meg:  

•	 A	hagyományos	magvak	megmentése	és	újra	életrekeltése	-	egy	begyűjtő	és	szétosztó	hálózat	
által. Riasztatás a hagyományos magvak eltűnésének veszélyével kapcsolatosan;

•	 A	társadalom	tudatosítása	a	hagyományos	fajták	genetikai	változatosságáról,	emiatt	a	megőr-
zésük fontosságáról, mindezeket tájékoztató és nevelő programok lebonyolítása által. Ennek 
érdekében 6 magbörzét és 7 tréning megszervezése olyan gazdák és érdeklődők számára, akik 
elkötelezettek az ökológiai zöldségtermesztésben. 

•	 Kelet-európai	támogatói	hálózat	létrehozása,	amely	által	hozzájárulunk	a	hagyományos	mag-
vak szabad vándorlásához a vidéki környezetekben.

A projekt keretében két kisérleti kert létrehozásában segítkeztünk, az egyik a Kolozs megyei Apahidán, 
a másik pedig a Hargita megyei Lókod faluban jött létre. Az ökológiai mezőgazdaság legeslegtöbb fel-
tételeit teljesítő kisérleti kertekben elültetett magvak természetesen hagyományosak voltak. Ezeket a 
létesítményeket nyíltnapok-szerű rendezvények alkalmával avattuk fel-indítottuk el, amelyeket gazdál-
kodók, érdeklődők és természetesen a média képviselői is megtiszteltek jelenlétükkel. Ezen alkalmak-
kor a résztvevők megtapasztalhatták a természetben rejlő hatalmas változatosságokat: hiszen, csak 
ezek esetében legalább 25 féle paradicsommal, uborkával, paprikafélékkel, sárgarépával, paszulyokkal, 
tökökkel és egyéb zöldségfélékkel ismerkedhettek meg. Nagyon jó lehetőséget jelentettek arra is ezek 
az események, hogy a gazdák és a fogyasztók között olyan kapcsolatok jöhessenek létre, amelyek sokat 
segíthetnek a jövőbeni együttműködésekben.

A projektet, annak célkitűzéseit és lehetőségeit több magbörze által is ismertethettük, ezek voltak a 
legjobb alkalmak arra, hogy létrejöhessen egy informális támogatói hálózat a hagyományos magvak-
ért, az ökogazdaságért. 

2014-től kezdődően minden évben kiadjuk a Hagyományos Magvak Katalógusát. A projekt keretében 
egyéb kiadványok is születtek, mint például: Útmutató a hagyományos zöldségfajták megmentéséhez, 
Kiskertészek zöldségtermesztő kézikönyve, valamint a Légy Te is Magvető! (útmutató a növényvédő 
szerek öko-megoldásokkal való helyettesítéséhez). 

 „Nagyon időszerűnek tartottuk megkongatni a harangokat, egy vészjelzés adását a hagyományos magvak 
eltűnésének aktuális jelensége kapcsán, részünkről is akartuk határozott lépések megtételét az oly fontos 
fajok kiveszésének elkerülése érdekében. Azt hisszük, hogy azok is részei önazonosságunknak.” Pakot Móni-
ka-a projekt vezetője
 „A kurzuson való részvételem segítséget adott abban, hogy másképpen elemezzem a mindennapi tevé-
kenységeimet. Megértettétek velem, hogy nagy felelősséggel kell végeznem a munkámat. Büszke vagyok 
arra, hogy olyan gazdálkodó lehetek, aki hozzá tud járulni a hagyományos zöldségfélék változatosságának 
megőrzéséhez. ” Kolozs megyei gazda  



20 21

eCo-MotiVe

Projekt állaPota: kivitelezés alatt
Projekt neve: képzők képzése a vidéki kistelepülések ökológiai szemléletű gazdálkodásának elő-
segítésére 
táMogató: az európai Unió egész életen át tartó tanulás programjában, az erasmus+ka2 Stratégiai 
Partnerségek (Cooperation and innovation for good Practices) 
Pályázó: a Szent istván egyetem Mezőgazdaság- és környezettudományi kara (Magyarország)
Partnerek: a Civitas alapítvány székelyudvarhelyi irodája, gak nonprofit közhasznú kft. (Magyar-
ország), ormánság alapítvány (Magyarország), tiszasas község önkormányzata (Magyarország), 
Centre Capacitacio agraria Manresa (Spanyolország, valamint a ruskin Mill trust (nagy-Brittania).
MegvalóSítáS időSzaka: 2016. július – 2017. augusztus 
a Projekt öSSzértéke: 55.415 euro

Az Eco-Motive projekt keretében vidéki hátrányos helyzetű emberek számára teremtjük meg az ökológiai 
gazdálkodás elsajátításának lehetőségét, képzők felkészítését, tanmenetek és oktatási segédanyagok kidol-
gozását, valamint létrehozunk mintakerteket is számukra. Mindezek során arra törekszünk, hogy a vidéki 
hátrányos helyzetű emberek szükségleteire megfelelően összpontosítsunk, és azokat az általuk legjobban 
érthető módon fogalmazzuk meg és közvetítsük mások felé.  
A projekt keretében kivitelezett tréningeknek nagy szükségét láttuk, hiszen általuk a vidékiek nagyobb be-
látást nyerhetnek az ökológiai mezőgazdaságba. A projekt keretében oktatási curriculomokat és didaktikai 

CAVA - koMPetenCiák A MezőgAzdASági teRMékek MikRoteRMeléSéRe 
A HozzáAdott éRték éRdekében - VállAlkozói fejlődéS A Vidéki 

teRületeken

Projekt állapota: kivitelezés alatt

Projekt neve: Cava - kompetenciák a mezőgazdasági termékek mikrotermelésére a hozzá-
adott érték érdekében - vállalkozói fejlődés a vidéki területeken

támogató: kulturális és természeti örökség megőrzésének és revitalizációjának programja;

Programfelelős: kulturális Minisztérium

Pályázó: darjiu Unitárius Plébánia

Partnerek: Civitas alapítvány

Megvalósítás időszaka: 01.06.2015 – 30.04.2016

a projekt összértéke: 417.157,72 lej

 

A CAVA projekt a turizmusra, a vendéglátásra és az agrár-élelmiszeripari ágazatokra összpontosít. 
Ennek oka a hagyományos termékek értékesítése és a helyi gasztronómiai kultúra, valamint a vállal-
kozói fejlődés a  termékfeldolgozás előmozdításán és képesítésén keresztül. A projekt hozzájárulása 
az integrált piacok és ellátási láncok fejlesztését szeretné előrejelezni. 

A projekt általános célkitűzései:

•	 A	tudás,	az	innováció,	az	erőforrások	és	a	gyakorlatok	cseréjének	erősítése	az	oktatási	szerep-
lők és a munkaerőpiac között

•	 Hozzájárulás	a	foglalkoztathatóság	növeléséhez	és	a	vállalkozói	szellem	megerősitésében,	a	
fiatalok és a felnőttek körében.

A projekt a szociális gazdaság területén működő aktív szervezetek (CEFAL - Emilia Romagna - Olasz-
ország, AFMR - ET-CHARRY - Franciaország, SCF - Olaszország), a turizmus aktív előmozdítói (CIVITAS 
- Románia) a helyi örökség (DOT - Alsó-Szilézia, a turizmus területén működő közintézmény - Len-
gyelország Artus-Italia Ház), a területi fejlesztés területén aktív szervezetek (AZRRI, Vidékfejlesztési 
Ügynökség - Horvátország, Somesul Mic Románia)  és kisvállalkozói szövetkezetek (Isztria – régió, 
Horvátország).

anyagokat alkottunk meg, mindegyikük által segíteni akarjuk az in-
formációk megértését és azok megfelelelő alkalmazását. A következő 
területeket tanulmányoztuk: ökológiai zöldségtermesztés, ökológiai 
gyümölcsészet, állattenyésztés. A képzők tréningjének fontos mo-
duljai a motiválási és az emberek tudatosságát és figyelmét növelő 
(szociális érzékenyítés) összetevők, amelyek által megtanulhatják a 
hátrányos helyzetű személyek megfelelő megszólítását és problémá-
ik megértését.  
Eddig elért eredményeink közé sorolhatóak tájékoztató kézikönyvek 
kidolgozása az ökológiai mezőgazdasággal kapcsolatosan, amelye-
ket vidékiek számára hoztunk létre, hogy általuk sikerüljön felkelteni 
érdeklődésüket az ökológiai mezőgazdaság és gyümölcstermesztés 
irányába, ugyanakkor azt is szeretnénk, hogy csökkentsük a szakma 
szakemberei és a vidéki emberek között fennálló nyelvészeti és kife-
jezési korlátokat. 
Pilótaprojektként létrehoztunk a Hargita megyei Lókodban egy ki-
sérleti gyümölcsöst is. Ebben hagyományos fajták lelhetőek fel, és ez 
volt a vidéki résztvevők egyik „tanterme”, akik csoportokban dolgoz-
va sajátíthatták el az ökológiai mezőgazdaság titkait.  
Büszkén elmondhatjuk, hogy értékes volt a hozzájárulásunk a tréne-
rek motiválása és érzékenyítése terén. Ugyanakkor hálásak vagyunk a 
partnerszervezetek idelátogatásának lehetőségéért is, akik sokat se-
gítettek látóhatárunk kiszélesítésében és számos új dolog elsajátítá-
sában. Egyik példa erre az angliai partnerünk története, aki hátrányos 
helyzetű fiatalok beilleszkedését vállalja fel, nekik mezőgazdasági 
tevékenységek folytatása által történő személyi fejlődést elősegítő 
kétéves képzéseket szervez, és ezt nagyszerű és követendő ötletnek 
tartottuk. 

 „A mezőgazdaság is egy bonyolultabb folyamat. Az emberi fizikai szük-
ségletek kielégítésén, valamint az élelmezési szuveranitás biztosításán 
túlmenően egy terápiamegoldás is lehet sokak számára, de hozzájárul a 
biodiverzitás kezeléséhez, a természet egészségezségéhez, de az ember 
egészségének a megőrzéséhez is. A hagyományos mezőgazdasággal 
foglakozók ezeket az örökölt elveket megőrzik és közvetítik is. Ezért há-
lával tartozunk irántuk.” Pakot Mónika-a projekt vezetője
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a szociális gazdaság 
kialakítása

Alapítványunk a romániai szociális gazdaságok létrehozásának és fejlesztésének 
egyik úttörője, a projektjei által már évekkel ezelőtt is eredményesen 

hozzájárult a hátrányos helyzetű csoportokba tartozó személyek munkaerőpiaci 
felzárkoztatásához, jelentősen segítve egy új és különleges gazdasági szegmens 

kialakítását hazánkban.
Ha 2015 számunkra a szociális gazdasági struktúrák megalkotásának az esztendeje 

volt, hiszen ekkor hoztuk létre projektjeink által a legtöbb szociális vállalkozást, akkor 
2016 ezek valós megmutatkozási esztendeje volt, hiszen be is kellet bebizonyítaniuk, 
hogy a szociális jellegűkön túlmenően életképesek és fel vannak készülve a piac és a 

versenyhelyzet kihívásaira.  
Büszkék vagyunk arra, hogy mindezekben segítkezhettünk, ugyanakkor örömmel tölt 

el azt tapasztalni, hogy a szociális gazdaság témája, az ilyen struktúrák jelentősége 
egyre jobban kezd megfoganatosodni Romániában is. 

Mi mindenkinek lehetőséget teremtünk arra, hogy hozzájáruljon a hátrányos 
helyzetűek életminőségének javításához. Hogyan? Hát vásároljon a szociális 

vállalkozások által készített termékekből!
És azt gondoljuk, hogy itt nem fogunk megállni, hiszen energiát és reményt kaptunk 

hasonló nemes projektek elkezdéséhez ezen a területen.
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A SzoCiáliS gAzdASágokéRt

Projekt állaPota: befejezve 

Projekt neve: Partnerség az esélyért – Szociális gazdaságok támogatása 

táMogató: Hargita Megye önkormányzata, a Hargita Megyei Szociális és gyermekvédelmi 
igazgatóság által, Székelyudvarhely önkormányzata

Pályázó: a Civitas alapítvány székelyudvarhelyi irodája 

Partnerek: Pro down alapítvány, lókodi ifjúsági alapítvány (lia), Pro autist alapítvány, 
Merkur üzlethálózat

 MegvalóSítáS időSzaka: 2016. július-2016. november vége 

a Projekt öSSzértéke: 18.320 lej

Hargita megyében sok olyan szervezet létezik, amelyik a hátrányos helyzetű gyerekeken és fiatalo-
kon segít. Tevékenységeik során a szervezetek segítői alkotásra is serkentik őket, hiszen Mindenki 
alkothat és fontos lehet a világon, ki-ki a maga módján. Ezen tevékenységekbe bevont hátrányos 
helyezetű személyek tárgyakat, alkotásokat hoznak létre. Ezeket meg kell mutatni, értékesíteni kell, 
hiszen az érte járó bármilyen hozadék javít életminőségükön, de ami a legfontosabb: többnek érez-
hetik magukat, növekedhet az önbizalmuk, a saját erőikbe vetett hitük. 

Abban segítettük, hogy a létrehoztunk számukra eladási pontokat, valamint marketingkurzusokat is 
szerveztünk, és ezekkel a 2014-2015-ben kivitelezett SISES –„A szociális gazdasági szervezetek integ-
rált támogatása” projektünkben elkezdett nagyszabású kampányunkat is következetesen folytatha-
tuk.

A marketingkurzusunk öt napot tartott. Fiatal résztvevői alapvető ismereteket szerezhettek a marke-
ting tudományáról és annak praktikus alkalmazásáról, valamint elsajátíthatták az általuk előállított 
termékek sikeres értékesítésének megoldásait, különböző marketing-technikák alkalmazása által. 5 

intenzív napban volt részük, számos tréner résztvételével, az eredményekkel pedig mindenki elége-
dett volt. 

A projekt keretében eredményes partnerségre léptünk a Merkur üzlethálózattal is. 4 Hargita megyei 
Merkur szupermarketben létrehoztunk egy-egy speciális kiállító és értékesítési felületet a szociális 
vállalkozásokban előállított termékek részére. Általuk fel akartuk hívni Székelyudvarhely, Marosvásár-
hely és Csíkszereda lakósainak a figyelmét. Tájékoztatni kívántuk őket arról, hogy e termékek megvá-
sárlása által hozzá tudnak járulni ezen szervezetek és a hozzuk tartozó fiatalok/személyek megsegí-
téséhez. A standok mellé tablettgépeket is felszereltünk, ezeken folyamatosan vetítettük a szociális 
vállalkozások fontosságát kiemelő filmjeink is. 

Hálával tartozunk mindegyik patnerünknek: a résztvevő civil szervezeteknek, a Merkur üzletláncnak, 
a képzőknek, valamint médiapartnereinknek is!

 „Nagyszerű lehetőség volt ez a projet arra, hogy erős emberekkel találkozhassunk, akik 
a fejüket állandóan fent tartják, függetlenül a szembejövő nehézségektől. Az élet jó lec-
kéje volt számunkra és kifejezetten örvendünk ennek az élménynek!” 

Blénessy Éva, Bartha Pál-Csabat
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a civil társadalom  
fejlesztése

A civil társadalom léte és élete néhány struktúra létezését feltételezheti 
(egyesületek, alapítványok, de szakszervezetek és akár gazdasági 

érdekképviseletek is), amelyek minden esetben a csatlakozók és segítők 
érdekeit képviselik, de főleg azok össztársadalmi javító szándékaikat 

érvényesítik.  
A civil társadalom alapvetően a tenni akaró, felelősséget vállaló 

Személyekből áll, akik akár egyénileg, akár egy szervezeti forma keretében 
akarnak eredményeket elérni a jobbítás, a fejlődés érdekében. A Civitas a 

szervezeti formákban való részvételt nagyon indoltnak tartja, hiszen többen 
jobban érvényesíthetik a törekvéseket, az ismeretek, az erőforrások és a 

munkák összhangba hozásával.   
A Civitas már a létezésének kezdeteitől fogva következetesen megmutatta a 
civil társadalom számára a megszervezések jó példáit. Számos projektjeink 

által fektettünk hangsúlyt az emberek tájékoztatására, felvilágosítására, 
hogy vállaljanak felelősséget és közösen cselekedjenek. 

Aktív részvételre buzdítjuk a mai fiataljainkat is tehát, valamint 
szorgalmazzuk partnerségek kialakítását a szervezetek között, hiszen ezek 

által erősödnek közösségeink. 
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A VállAlkozó CiVil SzeRVezet Modelljének kifejleSztéSe 

Projekt állaPota: kivitelezés alatt 

Projekt neve: a vállalkozó civil szervezet Modelljének kifejlesztése  

táMogató: román-amerikai alapítvány (raF) 

Pályázó: a Civitas alapítvány kolozsvári irodája

Partnerek: kosza aliz, răzvan nicoară 

MegvalóSítáS időSzaka: 2016. február- 2017. július 

a Projekt öSSzértéke: 13.850 USd 

A projekt nemcsak a Civitas Alapítvány számára fontos, hanem a romániai nonprofit közeg számára 
is, hiszen a stratégiai fejlődés számára felállít egy lehetséges modellt.  

Kezdetét jelentette a szervezet és annak struktúrájában résztvevő entitások szintjén egy diagnózis 
elkészítése, amelynek eredményeképpen javaslatok történhetnek egy lehetséges stratégia felállítá-
sát illetően, amelyet majd újra lehet tervezni, és annak alapján újragondolni a meglévő struktúrákat.  

A maga nemében ez azért egyedülálló, partikuláris projekt, mert nagyon kevés nemkormányzati 
szervezetnek adatik meg a lehetőség arra, hogy átmenjen ezen a vizsgálaton és ezen a stratégiaépí-
tésen, ugyanakkor nem igazán léteznek számukra hasonló követhető modellek sem. Mi azt képzeltük 
el és tűztük ki célunknak, hogy a folyamat által, az Alapítvány újraszervezése mellett, javasoljunk egy 
általánosan alkalmazható modellt a románia nemkormányzati és nonprofit szervezetek részére is.   

Eddig elért eredményeink egyike a szervezeti diagnózis elkészülése, Kosza Alizzal való együttműkö-
dés eredményeképpen, aki ennek a folyamatnak a mentora és segítője volt, és aki együtt dolgozott 
Răzvan Nicoară-val. A diagnózis felszínre hozta a szervezetet érintő kihívásokat, rámutatott a meg-
szervezés elemeit meghatározó alapdokumentumok újragondolására, kérte az Alapítvány szervezeti 
diagramjának és stratégiájának az elkészítését, de természetesen a romániai nem kormányzati szer-
vezetekre alkalmazható vállalkozói modellt is javasolt. 

A munka során formális és informális találkozókat szerveztünk a Civitas csapata és a board tagjaival, 
ezek alkalmával részletesen kimerítettük a szükséges témákat. 

Büszkék vagyunk tehát erre a projetünkre, ezt sokszorosíthatónak, lemásolhatónak tartjuk, így ered-
ményei, következtetései számos hazai szervezet segítségére vállhatnak. A kivitelezése alatt egy má-
sik dologra is rájövünk: olyan csapat vagyunk, amely képes a megújulásra és a fejlesztésre, mégha 
nem is új a szervezetünk. 

„A projekt lebonyolítása során azt a legfontosabb tanulságot vontam le eddig, hogy a szervezetnek al-
kalmazkodni kell és rugalmasságot kell tanúsítania a tagjai iránt, valamint figyelnie kell minden egyes 
benne résztvevő potenciáljára. Ha létezik a szükséges rugalmasság, akkor eddig fel nem tárt erősségek és 
értékek kerülhetnek felszínre. A nonprofit társadalomban nem működik a bürokratikus megközelítés, mi-
vel az az emberi egyéniséget nagyon hátrányba helyezheti. A szükséges munkaköri leíráson túlmenően, 
amelyik legtöbbször csak a  fontosabb feladatokat tartalmazza, az igazi felelősségleosztás és a figyelem 
az egyénre és annak képességeire kell támaszkodjon. A teljesítés korlátait nem lehet behatárolni az egyé-
nek számára, viszont egy megfelelelően rugalmas struktúra lehetővé teheti azt, hogy kilépve a konfortz-
ónájából, mindenki megmutathassa igazi önmagát, és egyes esetekben latens, addig elrejtett értékeket 
hozhasson a felszínre.”  Balogh Márton – a Civitas kolozsvári irodájának igazgatója 

Az ügynökSégek koMPetenCiái A fenntARtHAtó webHelyek  
átAlAkítáSáHoz

Projekt állaPota: kivitelezés alatt 

Projekt neve: az ügynökségek kompetenciái a fenntartható webhelyek átalakításához

táMogató: európai Bizottság az erasmus+ program által

Partnerek: drustvo za oblikovanje odrzivog razvoja door (Horvátország), a Sud – eco-
logia e Cooperazione onlus (olaszország), Ce.S.F.or Centro Studi Formazione orientamento 
(olaszország), europanorat Beratung, trening, Management, Consulting gmbH (németor-
szág), Bulgarian development agency Sdruzhenie (Bulgária), a Civitas alapítvány kolozsvári 
irodája

MegvalóSítáS időSzaka: 2015. szeptember-2017. augusztus 

a Projekt öSSzértéke: 25.724 USd

A projekt egy újabb oktatási, több ágazatot átfogó curriculum létrehozását célozza meg a közterek 
fenntarthatósága érdekében. Gyakorlatilag egy tanácsadást nyújt a közterek és közterületek átalakít-
hatóságával kapcsolatosan. 
A projekt keretében Kolozsváron megrendezett első esemény neve „Old Structures – New Purposes” 
(Régi struktúrák-Új célok) volt. Erre a Transit Házban, egy kulturális eseményekre átalakított volt zsi-
nagóga épületében került sor, pontosan azért, hogy hangsúlyt kapjon az elhagyatott helyek újraér-
tékesítésének fontosságára való figyelés.
Az eseményre több mint 50 olyan személy jött el, akik érdekeltek a fenntartható újrahasznosítás terü-
letén, közöttük számláltunk: építészeket, egyetemi előadókat, valamint nem kormányzati szerveze-
tek és helyi hatóságok képviselőit is. A találkozó alkalmával tájékoztatni akartuk az egybegyülteket a 
közeli jó példákról, megemlítve a kolozsvári ecsetgyár esetét is, de távolabbiakat is bemutattunk, így 
Horvátországból, Olaszországból, Németországból, valamint Bulgáriából mutathattunk fel érdekes 
történeteket.
Lehetséges megoldások is terítékre kerültek egyes épületek sorsával és hasznosságával kapcsola-
tosan, mint például a kolozsvári Kisállomás és a monostori területek. Egy kiállítást is szerveztünk, 
amelyben bemutattunk egyes kolozsvári elhagyatott épületeket. Célja az volt, hogy felhívjuk a figyel-
met ezen épületek és területek ki nem használt potenciáljaira.
Ugyanakkor a projekt által később online pilot-képzéseket is szerveztünk. Az ezeken való részvétel 
nemzetközi szintű volt, mindegyik partnerországból egyenként tízen voltak jelen. A képzés a szakér-
tők (építészek, városrendezők, stb.) felkészítésére összpontosított a fenntartható átalakítás területén, 
ugyanakkor a Társadalmi Felelősségvállalás modul kidolgozása során együttműködhettünk Bogdan 
Neamțu-val, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás és Kommunikáció-
tudomány Karának professzorával is.
„Szembetalálkoztam azzal a kihívással, hogy meg kellett találjam a résztvevőket az on-line-szerű kép-
zésre, mivel ez nem nagyon népszerű még Romániában. Ugyanakkor nálunk nagy kihívást jelent látható 
eredményeket felmutatni az elhagyatott épületek újrahasznosítása terén, mivel az nyomasztó bürokrá-
ciai folyamatot feltételez. A projektbe való bekapcsoldódásom során a legfontosabb tanulságot viszont 
annak megértése jelentette, hogy a siker elérése érdekében nélkülözhetetlen az együttműködés. ” Anna 
Șargov – a projekt koordinátora 
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időbAnk 

Projekt állaPota: befejezve 
Projekt neve: adni nemes - kapni öröm! időbank – a Pénzmentes Segítségnyújtás Hálózata
táMogató: egt 2009-2014, a Civil támogatási alap romániában program keretében
Pályázó:  a Civitas alapítvány székelyudvarhelyi irodája
Partnerek: Bázis gyermek és ifjúsági egyesület, tatabánya  
MegvalóSítáS időSzaka:  2014. június-2016. április

a Projekt öSSzértéke: 80.865,70 euro
Egyik gyöngyszemünknek tartjuk és tartják mások is ezt a jövőbemutató kezdeményezést, hiszen a megtá-
mogatott időszak után fog igazából kibontakozni, kiteljesedni, és hát ilyennek is kell lennie egy megalapozott 
projektnek. Tökéletesen beilleszkedik a Civitas közösségépítő és közösséget formáló küldetésébe, amely meg-
valósítása során ez alkalommal egy rendhagyó közösséget hoztunk létre és fejlesztettünk: az Időbankosokét.   
Az elképzelés kivitelezése során például el akartuk érni a következőket: erősödjön az emberek hite önmaguk 
és embertársaik képességeiben és ebből fakadóan erősödjön biztonságérzetük az egyéni és közösségi jövő-
jüket illetően, ne legyenek mindennapi életük során annyira kiszolgáltatva az anyagi tényezőknek, figyeljenek 
jobban embertársaik és környezetük problémáira és aktívan kapcsolódjan be azok orvoslásába. 
Az Időbank-elképzelésünk rendesen átalakítja és nyomatékosítja a következő mondást: „segíts magadon-és 
Isten is megsegít”, mivel az Időbankban azt valljuk: segíts másokon – és vissza fogod kapni a segítséget!  Nyil-
ván nem szokatlan ez a gondolkodás sokak számára, hiszen a hagyományos kaláka, az önzetlen jószomszédi 
és baráti segítségnyújtás jellemezte falvaink életét a történelmünk során. Ezt a gondolkodásmódot is meg 
szeretnénk menteni, illetve újraéleszteni.
Mint minden más újító elképzeléshez, természetesen ehhez is sok munka, gondolkodás, tervezés, álmodozás 
és tapasztalás volt szükséges ahhoz, hogy eljussunk a fenti kijelentések bátor megfogalmazásához. Körülbelül 
60 alkalommal látogattunk el Udvarhelyszék falvaiba, közösségeibe, ezen alkalmakkor a tájékoztatás mellet 
egy közvéleménykutatást is elvégeztünk egy körülbelül 500 fős mintán. Meg akartuk egyebek mellett tudni, 
hogy mennyire segít az emberek szükségleteinek kielégítésében egy ilyen Pénzmentes Segítségnyújtás Háló-
zatába való bekapcsolódás. Elképzeltük és kidolgoztuk azt az internetes platformot, amely által a csatlakozók 
közzé tehetik szolgáltatási igényeiket és felajánlásaikat, valamint bejegyezhetik az egymás közötti segítség-
nyújtásaikat, méltányos és jól leszabályozott körülményeket élvezve az egymás közötti elszámolás során. A 
Rendszer leegyszerűsítve így működik: 1 óra segítségnyújtásért valaki számára a szolgáltató 1 Idő-Pontot kap 
cserébe, és ezt a maga során ledolgoztathatja másokkal. Az internetes platform elindítása óta több mint 200-
an csatlakoztak az Időbankhoz, elsősorban Udvarhelyszékről, de távolabbi régiókból, sőt külföldről is. Ugyan-
akkor több alkalommal is szerveztünk jó hangulatú, baráti találkozókat az udvarhelyszékiek részére.       

„Szívem csücske, a kedvesem ez a projekt! A nulladik pillanatától vagyok benne, hiszen valamikor megszületett ben-
nem egy eredeti, indító elképzelés bimbója, amelyet aztán kibontottunk a pályázat megírása során. A projekt meg-
valósítása során nagy örömekben volt részem, hiszen szinte naponta tapasztalhattuk elképzeléseink és álmaink 
megvalósulását. Elmondom azt is, hogy más projektekhez viszonyítva, az adminisztratív elvárások sem gördítettek 
nagyobb akadályokat a kivitelezés során.   
Sokat terveztük az Időbankot, képzeltük el a működését. De én személyesen igazából akkor kerültem be az egész-
be, amikor először részesültem ingyenes zongoraórában! Az nagy esemény volt, hiszen arra következtettem 
abban a pillanatban, hogy az álmok meg tudnak valósulni, csak bátran kell lépni érdekükben…  
Nagyszerű volt együtt dolgozni Kis Zoltán kollégámal a kivitelezés során! Egy jó tandemet alkottunk, kitűnően 
egészítettük ki egymást. Szoktuk is hangoztatni: a projekt szíve Orsolya, agya pedig Zoltán.” Kulcsár Orsolya 
– a projekt vezetője

SzékelyUdVARHelyi lAkoSSági tAnáCSAdó iRodA   
(bCC)

Projekt állaPota: folyamatos 

Projekt neve: Székelyudvarhelyi lakossági tanácsadó iroda – állandó szolgáltatás a közös-
ség részére

táMogató: Székelyudvarhely önkormányzata és a Civitas alapítvány székelyudvarhelyi iro-
dája

Pályázó: a Civitas alapítvány székelyudvarhelyi irodája

Partnerek: Székelyudvarhely önkormányzata

MegvalóSítáS időSzaka: folyamatos szolgáltatás 2012-től kezdődően

a Projekt öSSzértéke: folyamatos támogatásban részesül

Az elején nem is álmodtunk arról, hogy az akkor csak meghatározott időszakra tervezett projektből 
kinő Székelyudvarhely egyik olyan tájékoztató és eligazító szolgáltatása, amelyre egyre inkább szük-
sége van az állampolgároknak. Majdnem 15 éve fogott neki Mihály István létrehozni ezt a szolgál-
tatást, együttműködve  Ülkei Erikával és Bálint Mária Magdolnával, és azóta elértük azt, hogy Széke-
lyudvarhely egyik jelentős tájékoztató központjává fejlődjön.   
Elindulása óta az Iroda főleg a jogszabályok értelmezése és alkalmazása terén ad hathatós segítséget 
a betérők részére. A következő területeken nyújt tájékoztatást és tanácsadást: egészségügy, szociá-
lis segélyek, társadalombiztosítás, munkaügy, fogyasztóvédelem, polgári jogok és kötelezettségek, 
tulajdonjog, adók és illetékek, oktatás, közjegyzői eljárások, gyermekjogvédelem, közszolgáltatások, 
stb.   A Lakossági Tanácsadó Iroda megalapításakor négy alapelvet fogalmaztunk meg, és a működé-
se során mindegyiket következetesen betartottuk. Ezek:

•	 a	szolgáltatások	ingyenessége-hogy	bárki	számára	elérhető	legyen;
•	 az	ügyfelek	adatainak	és	információinak	a	titokban	tartása;
•	 politika	és	érdek-mentes	ügyfélszolgálat;		
•	 a	részrehajlóság	kizárása	a	tanácsadás	során.	

Biroul nu rezolvă problema cetățeanului, ci oferă alternative pentru rezolvarea problemelor. Prin in-
termediul lui ajutăm localnicii să se informeze înainte de a lua o decizie.
Az Iroda önmaga nem oldja meg a hozzáforduló állampolgár problémáit, de egyes alternatívákat 
nyújthat azok kezelésére. Mi felvázoljuk a lehetőségeket, segítve általa az ügyfelet, hogy egy jó dön-
tést hozhasson. 

Tájékoztató és figyelemfelhívó tevé-
kenységeink során hetente tettünk köz-
zé cikkeket az Udvarhelyi Híradó nevű 
helyi újságban, ezekben elsősorban a 
törvénykezés legaktuálisabb és legfon-
tosabb információira hívtuk fel az olva-
sók figyelmét. 
Az Iroda vendégeinek jórésze 50 év fö-
lötti, ugyanakkor a legtöbb látogatónk 
a társadalombiztosítás területén tesz-
nek fel számunkra kérdéseket. Kimu-
tatásaink szerint évente legalább 1100 
személy lépi át a Lakossági Tanácsadó 
Iroda küszöbét.  
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humánerőforrás  
fejlesztése

A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért felismeri és elismeri az emberi erőforrások 
minősége fejlesztésének a fontosságát, úgy a munkaerőpiacra való sikeres beilleszkedés, 
mint azok kompetenciájának vagy szakosodásának a fejlesztését, akik már rendelkeznek 

munkahellyel. 
A humánerőforrás fejlesztése területén kivitelezett projektjei által a Civitas mindig 

hangsúlyt fektetett az elméleti és gyakorlati oktatások szoros összekapcsolására és egymás 
kiegészítésére, gondoskodva ezzel egyidőben arról is, hogy ezek jól megfeleljenek a 

munkaerőpiac elvárásainak. Fontosnak tartottuk azokkal a személyekkel való foglalkozást, 
akiknek kevesebb lehetőségük van résztvenni képzéseken, vagy akik sérülékeny 

csoportokba tartoznak, mindig azt tartva szem előtt, hogy mindenkinek segítsünk a 
megfelelő álláshoz való jutáshoz.   

A Civitas által kivitelezett ilyenszerű projektek megerősítették a csapatát abban a 
meggyőződésben, hogy fontos a képzés a közösségekben, hogy azok tagjai egyénileg 

gyarapodjanak anyagilag, nőhessen az életszínvonaluk, de összességében az egyes 
közösségek fejlődése is megtörténjen, így függetlenebbekké és önfentartóbbakká 

válhassanak. 
A Civitas a következő képzési területeken rendelkezik akkreditációval a Nemzet 

Foglalkoztatási Hivatal (Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă), valamint az 
Országos Képesítési Hatóság (Autoritatea Națională de Calificări) kiállítva:

A Civitas székelyudvarhelyi irodája:
1. Vállalkozói kompetenciák;

2. Projektmenedzser;
3. Gyümölcsész.

A Civitas kolozsvári irodája
1. Vállalkozói kompetenciák;

2. Kamarai tanácsadó vállalkozók népszerűsítésében és az üzleti tájékoztatásban;
3. Informatikai kompetenciák; 

4. Közösségfejlesztő; 
5. Projektmenedzser. 
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MezőgAzdASági közéPiSkolák-  
A  kiS éS közePeS fARMok közPontjAi

Projekt állaPota: kivitelezés alatt  

Projekt neve: Mezőgazdasági középiskolák-helyi Hub-ok a kis és közepes farmok részére

táMogató: román-amerikai alapítvány

Pályázó: a Civitas alapítvány kolozsvári irodája

Partnerek: World vision románia (WWr), junior achievement románia (jar), romániai gaz-
dasági nevelési és Fejlesztési központ (Ceed), európai Politikák romániai központja (CrPe)

MegvalóSítáS időSzaka: 2015. október-2017. október

a Projekt öSSzértéke: 132.000 USd

A projekt által ki akartuk emelni az értéklánc fontosságát a mezőgazdaságban, és ebbe a munkába 
8 mezőgazdasági középiskola diákjait vontuk be. Mindegyik középiskolából egyenként 15 diákot vá-
lasztottunk ki, akik tanulmányi látogatásokon vehettek részt, két kísérő tanárral együtt. A tanulmányi 
látogatások keretében két területre fektettünk hangsúlyt: az állattenyésztésre, valamint a kertészetre. 
A projektben a következő települések mezőgazdasági középiskolái vettek részt: Miroslava, Huși, Bră-
nești, Slatina, Nagyszalonta, Torda, Ciumbrud és Prázsmár.

A projekt másodlagos célja arra serkenteni a résztvevő diákokat és tanárokat, hogy saját maguk is 
kezdeményezzenek hasonló tanulmányutakat, reprodukálják ezt a modellt. Mindegyik látogatás 

négy napos volt, mindegyik napot a mezőgazdasági értéklánc valamelyik összetevőjének bemuta-
tására szánva: termelés, feldolgozás, marketing, valamint a jövőbeni lehetőségek megvizsgálása. Ez 
alatt a négy nap alatt a diákok és a tanárok naplót töltöttek ki, majd a projekt lejárta után ezeket kö-
zösen áttanulmányozták és értelmezték.   

A projekt által a diákok képességeinek fejlesztéséhez és a fenntartható mezőgazdaság megkedve-
léséhez kívántunk hozzájárulni. Megismerhettek kis és közepes vállalkozásokat, hogy legyen ez is 
egy opciójuk a karrierjük megválasztása folyamatában, valamint megismerhessék az ezen a területen 
rendelkezésre álló nevelési és támogatási programokat. 

Azzal büszkélkedünk, hogy a 8 tanulmányút sikeresnek bizonyult, és általuk valóban alá tudtuk húzni 
ennek a karriernek a szépségét és fontosságát. A tanulmányutak megszervezéséért megtett erőfe-
szítéseink a megvalósulás során örömet eredményeztek, hiszen szép elismeréseket kaptunk, úgy a 
tanároktól, mint azoktól a diákoktól is, akik eldöntötték, hogy a fenntartható mezőgazdaság pályájá-
ra lépnek.    

 „Jelentős lecke volt számomra azt felismerni, hogy a szigorú tervezés sima és rugal-
mas végrehajtást eredményez. Ugyanakkor lehetőséget kaptam arra, hogy felismerjem 
olyan kézségeimet és képességeimet, amelyekről nem tudtam eddig, hiszen még nem 
voltam eddig olyan helyzetben, hogy egy projekt külalakját én tervezzem meg.  Örülök, 
hogy a nem formális oktatási technikák révén felkeltettük a diákok érdeklődését a me-
zőgazdaság irányába!” Carmen Ciobanu – projektvezető
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a közigazgatási  
képességek  
fejlesztése

A helyi közigazgatási struktúrák operativitásának fejlesztése a gazdasági 
fejlődés lényeges feltétele. A helyi hatóságok nemcsak a közjavak 
adminisztrátorai kell legyenek, hanem a fejlődés katalizátorának a 

szerepét is be kellene tölteniük, amely által a közösség életében szerepet 
vállaló egyéb intézmények, szervezetek cselekvéseit bátorítani tudják, és 

azokat össze tudják hangolni. 
Ugyanakkor, a hazai közigazgatás szintjén az utóbbi években 

bekövetkezett szerkezeti változások, valamint az Európai Unióhoz 
való csatlakozás miatt a közigazgatási intézmények feladatainak a 

megszaporodása szükségessé tette a tevékenységük hatékonyságának 
a növelését. Új lehetőségek és felelősségek születtek, ezért meg kellett 

tenni a megközelítések folyamatos igazítását, az állandó felkészítést, 
ugyanakkor újabb és újabb együttműködések kialakítását.

A projektjei által a Civitas folyamatosan segítette a helyi közigazgatás 
képességének a fejlődését, aktív és következetes partnerséget vállalva a 

helyi szociális és gazdasági fejlődést megcélzó kezdeményezéseikben. 
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AktíV PolgáRi RéSzVétel egy jobb éS átlátHAtóbb Helyi VezetéSéRt- 
„Hozd ki A tAnáCSoSt Az áRnyékból!” Megyei tAnáCSoSok „góRCSő AlAtt”

 

Projekt állaPota: befejezve

Projekt neve: aktív polgári részvétel egy jobb és átláthatóbb helyi vezetésért- „Hozd ki a 
tanácsost az árnyékból!”

táMogató: Civil támogatási alap romániában, az eea grants által

Pályázó: kolozsvári központ a közpolitikákért egyesület (CenPo)

Partnerek: a Civitas alapítvány székelyudvarhelyi irodája, a segesvári Szociális Fejlesztési 
központ (CedeS), a jászvásári dokumentációs és közinformációs központ, a bukaresti köz-
részvételért erőforrásközpont (Cere).

MegvalóSítáS időSzaka: 2016. július-2016. december

a Projekt öSSzértéke: 8.900 euro
 
Tekintettel arra, hogy 2016-ban  helyhatósági választásokat tartottak, bizonyos tájákoztatást szeret-
tünk volna adni az állampolgárok számára a megyei tanácsosok tevékenységével kapcsolatosan, or-
szágos szintet áttekintve. Mindegyik megyei tanács internetes oldalát megvizsgáltuk abból a célból, 
hogy kielemezhessük az átlátható kommunikáció elvének a betartását.  
Érdekes projekt, hiszen nagyon jó együttműködések jöttek létre megyei tanácsokkal, de ezt a meg-
állapítást nem tudjuk kiterjeszteni mindegyikre. Ha hiányokat tapasztaltunk a megyei tanácsosok 
jelentéseinek közzétételével kapcsolatosan, akkor erről tájékoztattuk is az illető megyei tanácsokat. 
A projekt kivitelezése során létrehoztunk egy adatbázist, amelybe bevezettük az összes megyei taná-
csos elérhető éves beszámolóit, amelyeket kötelezően be kell mutatni a köz számára. Egy modellt is 
kifejlesztettünk a tanácsosok részére, hogy segítségükre legyünk általa az éves jelentésük elkészítése 
megkönnyebbítésében.
Jónak tartjuk e projektünk eredményeit is, hiszen remélhetőleg hozzájárultunk általa az önkormány-
zati munka átláthatóságának a megnöveléséhez. Nagyszerű és követendő példákat fedeztünk fel, és 
egyes megyei tanácsosokkal nagyon is jó kommunikáció alakult ki. A projekt egy fórummal fejeztük 
be, amely keretében a leginkább bekapcsolódó és együttműködő megyei tanácsokat és a legjoban 
együttműködő, a legminőségibb beszámolókat közzé tevő megyei tanácsosokat díjazhatuk.  
A folytatás szükségesnek látszik, hiszen az önkormányzati munka még jobb megjelenítése fontos, 
ugyanakkor az ezzel kapcsolatos  szolgáltatásokat is erősíteni kell, valamint a vonatkozó törvényke-
zések megmódosításához is hozzá kell járulni azért, hogy a tanácsosok munkája még inkább látható 
lehessen a választópolgárok számára.

A Helyi HAtóSágok  
táRSUláSi StRUktúRáiéRt 

Projekt állaPota: befejezve 

Projekt neve: a helyi hatóságok társulási struktúráinak a fejlesztése 

táMogató: erdélyi Mezőségi közösségfejlesztő egyesület

Pályázó: a Civitas alapítvány kolozsvári irodája  

Partnerek: 43 személy

MegvalóSítáS időSzaka:  2016. január- 2016. április

a Projekt öSSzértéke: 30.000 lej

Már 2002-ben létezett egy kezdet, amely óta a Civitas hozzájárult egyes helyi hatóságok közösségfej-
lesztő egyesületeinek a megalakulásához.
Az utóbbi 15 évben a létrejött struktúrák legaktívabbjának az Erdélyi Mezőségi Közösségfejlesztő 
Egyesület bizonyult, vele minden évben együttműködés született. Keretében képzéseket szervez-
tünk, helyi fejlesztési stratégiákat dolgoztunk ki, valamint segítettünk az egyesület egyes szolgálta-
tásainak a kifejlesztésében.
2016-ban egy tapasztalatcserét szerveztünk az Egyesület polgármesteri hivataloknál dolgozó tagjai 
számára. A három napos tapasztalatcserére a magyarországi Eger vidékén került sor, rajta körülbelül 
45 személy vett részt.
A látogatás alkalmával inspirálódhattunk különböző partnerek által a LEADER keretében kivitelezett 
projektjekben alkalmazott munkamódszerekből, illletve tanulhattunk azoktól, akik a régióban lévő 
közigazgatások együttműködési projektjeiket kezelik. 
A tapasztalatcserét követő havi találkozókon kielemeztük a Magyarországon megismert példákat, 
valamint megvizsgáltuk az illető projektek replikálásának a lehetőségeit. 
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2016-ban  
leadott projektjeink

2016 vége jelentette egy ciklus lezárását és egy új elkezdését, 
pontosabban fogalmazva egy sor projektet fejeztünk be és néhány 
új pályázatot készítettünk el.  A Civitas két regionális irodájában a 

következő pályázatok születtek meg:

SzékelyUdVARHelyi iRodA:

Projekt neve: SPeed-egy hatékony és fejlett gazdaságért
kiíráS: Humántőke operatív Program (PoCU) 3.7 
StátUS: pályázó 

kolozSVáRi iRodA:

1. Projekt neve: CoP net – társulási struktúrákat fejlesztők hálózatának létrehozása
 táMogató: román-amerikai alapítvány (raF)
2. Projekt neve: Food HUB – agrár-élelmiszeripari termékek piacának integrációs központja
 táMogató: román-amerikai alapítvány (raF)
3. Projekt neve: innovation Broker–Új kompetencia és szakmai fejlődés a fenntartható  
 vidékfejlesztéshez és a társadalmi beilleszkedéshez európa-szerte
 táMogató: eraSMUS+
 Hiánzyik a 16.4
4. Projekt neve: egy plusz az északnyugati start-up-ok érdekében
 kiíráS: Humántőke operatív Program (PoCU) 3.7 
 StátUS: pályázó 
5. Projekt neve: integrált intézkedések az erdélyi Mezőségi marginalizált közösségek  
 számára 
 táMogató: Humántőke operatív Program (PoCU) 4.2
 StátUS: pályázó 
6. Projekt neve: a gyulafehérvári közösség felelősségérzetéért
 kiíráS: Humántőke operatív Program (PoCU) 5.1 
 StátUS: partner
7. Projekt neve: Start-UP @ közPont
 kiíráS: Humántőke operatív Program (PoCU) 3.7
 StátUS: partner
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szervezett
őexcellenciája, Hans klemm úrnak, az amerikai egyesült államok romániai nagy-
követének kolozsvári látogatása. A Kis Szamos Rét Mezőgazdasági Szövetkezetet 2015. 
márciusában kitüntették a „Hónap Vállalkozója” címmel. 2016-ban ezért megtisztelt ben-
nünket látogatásával az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövete. Az esemény 
alkalmával egyebek mellett a társulásokra alapúló új vállalkozási modell ötletéről is tar-
tottunk egy megbeszélést, amely keretében hangsúlyt kap a közösen elvégzett munka, 
a számtalan helyi előny értékesítése, az idegen tőke bevonása nélküli érvényesülés, a 
saját erőforrásokra való támaszkodás. Ugyanakkor sor került egy munkalátogatásra is, 
együtt kerestük fel egyik szövetkezeti tag üvegházát. 

általunk szervezett események

Fórum egy felelős vezetésért

Az eseményre április 7-én került sor, és a 
romániai megyei önkormányzati munka 
jó példáinak bemutatásának volt szentel-
ve, az Aktív polgári részvétel egy jobb és 
átláthatóbb helyi vezetésért nevű projekt 
zárórendezvényeként. 

Munkamegbeszélés a Civitas 
alapítvány és a Scuola Centrale 
Formazione között

2016. május 18-19-én találkoztunk 
az olaszországi Scuola Centrale For-
mazione szervezet képviselőivel. Az 
esemény alkalmával megvizsgáltuk 
a két entitás közötti együttműködés 
perspektíváit. A megbeszélések 
során számos projektötlet született 
a Civitas tevékenységi szektorait ille-
tően, és tanulmányoztuk ezeknek a 
projektötleteknek a megtámogatási 
lehetőségeit is. A javasolt projektek 
egy részét kidolgoztuk és kivite-
lezésükért 2016 során pályázatokat 
is nyújtottunk be.   
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ong Fest – jó tettek műhelye

Ong Fest a romániai civil szervezetek legna-
gyobb méretű seregszemléje, amely igazán 
bátorít és mozgósít a közösségi részvételre, 
a filantróp és önkéntes viselkedésre, de egy 
nagyszerű lehetőség arra is, hogy felhívja a 
figyelmet a nem kormányzati szervezetek 
munkájára a széles társadalom előtt.     

A rendezvényre május 21 és 22 között került 
sor Bukarestben, és összehozott több mint 
150 egyesületet és alapítványt egész Ro-
mániából, többek között abból a célból, hogy 
inspirációt kapjanak ők és a közösségeik a 
cselekvésre, valamint ők és minden ember 
megértse azt, hogy a változtatásokért min-
denki felelős, és tehet is értük.   

általunk szervezett események

BaroCk Fesztivál-a Bánffy kastély napjai

Június 11 és 12 között került sor a Bánffy Kas-
tély Napok 15. kiadására. A Civitas ez alkalom-
mal két olyan eredményt mutatott be, amelyek 
megvalósításában hathatós segítséget adhato-
tt: az Erdélyi Gyógynövénykert, valamint a Réti 
Méz Mezőgazdasági Szövetkezet.  

Jó alkalom volt a két projekt célkitűzéseinek, 
értékeinek és eredményeinek a bemutatására, 
és hogy gazdasági célkitűzéseikhez partnereket 
találjanak. Gazdag és eseményekkel teljes volt 
ez a két nap, és mindamellett, hogy közelebb 
hozta a két kezdeményezés tagjait egymáshoz, 
megvalósításaik értékes elismeréseket ered-
ményeztek a látogatók részéről is. 

tranzit – ifjúsági munka és ifjúságpolitikai 
gyakorlatok szemináriuma a fiatalok 
autonómiájára és a munkahelyi életre való 
áttérésük támogatására

Az eseményre július 5 és 7 között került sor, 
célja az volt, hogy egységessé hozhassa 
különböző országok egyes jó gyakorlatait az 
ifjúsági munka és politikák területén, amelyek 
által a fiatalok segítséget kapnak autonómiájuk 
kialakítása folyamatában, különleges figyelmet 
élvezve a munkaerőpiaci elhelyezkedésre, a 
nevelésre, valamint a szakmai felkészítésre. 
Saját tapasztalatainkat megoszthattuk, 
ugyanakkor megismerhettünk számos 
tapasztalatot a munkahelyi beilleszkedést 
és az ifjúságpolitikákat illetően, helyi és 
országos szinteken olyan országokból, mint 
Németország és Finnország. Nem utolsó 
sorban a CoE egyes tagországainak jó példáit 
is megismerhettük a fiatalok önállósodási 
folyamatát illetően.

Egy online tanulási platformmal is 
megbarátkoztunk, amelyet modellként 
alkalmazhatunk a jövőbeni projektjeink során, 
hiszen ez nagyon hasznos tanulási eszköz lehet 
a fiatalokkal való jövőbeni tevékenységeink 
során.

old Structures, new Purposes

Az eseményt a Sustainable Site 
Conversion COMPASS projekt 
keretében szerveztük, amely az 
Európai Unió támogatását élvezte, 
az Erasmus+ program keretében. 
A kezdeményezés által egy közös 
megbeszélési felület jött létre az 
elhagyatott közterek fenntartható 
átalakításának témájában. 

viii. Udvarhelyszéki gyümölcsfesztivál . A Civitas 2009 óta minden évben me-
gszervezi Székelyudvarhelyen a legnagyobb szabású rendezvényét. A három na-
pig tartó eseménysorozat alkalmával a Falu beköltözik a Városba. Évente átlago-
san 15 faluközösség hozza el gyümölcseit és gyümölcsből készített termékeit, de 
velük együtt a saját eredeti táncait és dalait is. Jó hangulatú és családias légkörben 
zajló fesztiváljaink átélése erősíti a véndégeink és a mi meggyőződésünket abban, 
hogy természeti és kulturális értékeink jelentősek, ezek mellett bizalommal ki kell 
tartanunk, hiszen ezek jelentik nemzetünk jövőjének biztosítékát.

Résztvettünk eseményeken
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Résztvettünk eseményeken

ruralnet

Július 21 és 22 között került sor a krajovai (Craiova) Crono Egyesület által megszervezett 
rendezvényre, a RuralNet hálózat tagjai rendes Közgyűlésére, valamint a „A kirekesztés 
csökkentése a SUDOLT Helyi Akciócsoport térségében” projekt népszerűsítő rendez-
vénye alkalmából.  A Közgyülés napirendjén szere-
peltek: a WWF felvétele, mint partnertag, közösségi 
kezdeményezések Gálája, partnertagok helyzete 
és tagdíjai törlesztésének körülményei, valamint új 
jövőbeni tervek átbeszélése. A Civitas felajánlotta, 
hogy logisztikailag, népszerűsítő anyagok kifejleszté-
se, valamit rendezvényszervezések területén segítsé-
get adjon.  

Merész projektekre való ránézés. Mit tanul-
tunk belőlük?

A Structural Consulting, közösen a romániai 
Európa Bizottság képviseletével létrehozták 
az első közös rajzfilmjüket az európai alapok 
témakörében. Szórakoztató, de ugyanakkor 
tájékoztató jellegű is, hiszen barátságos eleme-
ket felhasználva mutatja be az európai alapok 
különleges elemeit, valamint a javasolt projekt-
jeik kivitelezési módozatait. 

A  Civitas Alapítvány kolozsvári irodájának ve-
zetője, Balogh Márton részletes tájékoztatást 
is tartott ez alkalomból az Úniós támogatások 
elérésével kapcsolatosan. 

látogatás norvégiában- green 
Businesses 

A Civitas küldöttséggel vett részt 
Norvégiában egy networking-
eseményen. A látogatás célja 
egy párbeszéd elindítása olyan 
lehetséges partnerekkel, amelyek 
elképzeléseit megismerve 
jövőbeni együttműködésekben 
gondolkodhatunk. Az esemény 
a „Green Businesses-a szociális 
vállalkozások tűkrében” projekt 
keretében valósult meg. 

Food Fest – anglia

Az Angliai Keele University meghívott arra, 
hogy vegyünk részt a Food Fest elnevezésű 
rendezvényükön, amelyre szeptember 14 
és 15 között került sor. A Civitas Alapítványt 
a székelyudvarhelyi regionális iroda képvi-
seltette, Kulcsár Orsolya személyében, aki 
a Civitas Alapítvány bemutatása után a Ha-
gyományos Magok projektünket is megis-
mertette a résztvevők előtt. 

Pria agriculture konferencia

A PRIA Agriculture a mezőgazdasági ősz fontos 
eseménye, jó alkalom arra, hogy egyes hatósá-
gok, kisgazdák, valamint mezőgazdasági vállal-
kozások találkozhassanak és átbeszéljék leendő 
együttműködéseik részleteit.  

Fontos szerepet tölt be a nemzetgazdaságban a 
mezőgazdaság, ezért azt fejleszteni kell, hiszen 
a potenciálja igencsak jelentős Romániában. A 
konferencia alkalmával a fejleszés egyes pro-
blémái terítékre is kerültek, de megoldások és 
javaslatok is születtek a hazai mezőgazdaság 
lényeges fejlesztését illetően. 

travelling Workshop örményorszá-
gban és grúziában

Mühelymunkára hívták a Civitas 
képviselőit október 24 és 28 között 
Örményországba és Grúziába. A 
munkálatok során számos témát 
beszéltünk át, ezek a polgári részvé-
telről, az erőforrások biztosításának a 
közös vállalásáról, a civil szervezetek 
és közszféra kapcsolatáról, az inno-
vatív projektek lehetőségeiről, va-
lamint a deszcentralizációról szóltak. 

Ez alkalommal 4 terepszemlére is sor 
került, hogy megtapasztalhassunk 
jó és biztató példákat a növényter-
mesztés és az állattenyésztés terüle-
tén, lássuk klasszikus ötletek jelenkori 
alkalmazását, amelyek újító jellegűek, 
nagyon technológizáltak, és főleg fen-
ntarthatóak.
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Pénzügyi jelentés

Civitas alapítvány a Polgári Társadalomért 

                                                                                       RoN
Jövedelmek 2,505,587

Vissza nem térítendő támogatások nyilvános forrásokból 1,378,395

Vissza nem térítendő támogatások magánforrásokból 314,456

adományok, szponzorálás magánszemélyektől  és cégektől 65,017

Osztalék 582,352

gazdasági tevákenységből származó jövedelmek 79,443

Egyéb jövedelmek 85,924

Költségek 2,251,143

a folyamatban lévő projektek költségei 2,052,293

adminisztratív költségek 198,850

Nettó eredmény 254,444
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Civitas Consulting
Általános szemszögből megvizsgálva, a 2016-os esztendő legnagyobb kihívását 
az jelentette, hogy úgy tervezzük meg belső tevékenységeinket, hogy általuk 
a szolgáltatásaink minősége növekedjen, ugyanakkor elégedettek lehessünk 
a pénzügyi eredményeinkkel, mindazok ismeretében is, hogy az Országos 
Vidékfejlesztési Terv végrehajtói (PNDR) nem közölték elég hamar az újabb 
pályázatok kiírásának időpontjait, azok értékeinek bemutatását, valamint az 
elvárt minőségi küszöböket tartalmazó információkat.  
Jelentős előrehaladást jelentett az ügyfelek körének fejlesztése, ezt egyes 
kollégáink szakosodásával és ráhangolásával értük el a magánszféra irányába, 
és ez része azon törekvéseinknek, hogy jövedelmeink több helyről érkezzenek, 
így bíztosítva egy stabil pénzügyi állapotot a cég számára.
Az egyik legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a Regionális Operatív Program 
(POR) keretében meghirdetett felhívásra pályázatot tegyünk le. Jelenlegi 
személyzetünknek még nem volt része hasonló kihívásokban.  
A fentiekben leírt kihívások áthidalása sok munkát igényelt csapatunk, de főleg 
azoknak a kollégáknak a részéről, akik elhagyták a szakmai konfortzónájukat 
azért, hogy fejleszthessék kompetenciájukat és behozzák a többletet.  
Amikor a 2014-2020-as programozási ciklus pályázási eredményeiről kaptunk 
tájékoztatást, amelyekben felfedeztük a mi sikeres pályázatainkat is, akkor a 
győztes különleges lelkiállapotát élhettük át, és ez annyira segített egy erős és 
motivált csapat kiépítésében. Sikernek tartjuk azt is, hogy meg tudtuk őrizni a 
kiforrott csapatot, és ezt ki is egészítettük egy új kolleganővel. Az a gyakorlat 
folytatódott, hogy frissen végzett egyetemisták karrrierje a Civitas Consulting-
nál kezdődjön el.
Még akkor is, ha elszapultak lehetnek a következő megállapítások, mégis 
közzéteszük, hogy az ember élete végéig tanul, és csak az nem téved, aki nem 
dolgozik.  Vagyis úgy a sikeres élményeket, mint a kudarcokat fel kell mérnünk, 
és be kell építenünk a szervezeti koncepcióba, azért, hogy ez a kompetencia 
szintjének fejlődéséhez vezessen és az elkövetett hibákatat segítsen kiküszöbölni 
a jövőbeni munkák során. 
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CLiMB-az innováció, a Marketing és  
Business Központjának Egyesülete

Ez az egyesület egy szociális gazdasági struktúra, és azért jött létre, hogy a legújabb generációs modellek szerint 
népszerűsítse a szociális vállalkozásokat. Egy olyan ügynökséget hoztunk létre, amelyik abban is különbözik a létező 
többi reklámügynökségtől, hogy követi és népszerűsíti a szociális gazdaság tendenciáit és azok példáit merésznek 
ugyan, de követhetőnek mutatja be a világ előtt, serkentve általa a közösségeket is az ilyenszerű kezdeményezésekre.
Egy szociális gazdasági struktúraként, a CLIMB főcélja értéket hozni be a közösségbe, a jó példák bemutatása, a szociális 
vállalkozások és küldetések népszerűsítése és támogatása, ugyanakkor a sérülékeny csoportokhoz tartozó személyek 
felkarolása által. Egy fejlődésen átmenő országban mindig szembesűlünk kihívásokkal, ezért közösségeinknek 
felelősségteljesen felállított modellekre van szükségük, amelyek aztán meg is kell támogatni.
A 2016-ban kivitelezett projektek legnagyobb része a romániai szociális gazdaság elősegítére összpontosított. 
Keretében jött létre a craftul.ro nevű platform azért, hogy általa igyekezzünk egy helyre hozni az egész ország szociális 
jellegű műhelyeiben és vállalkozásaiban létrehozott termékeket, mindezt azért, hogy hatásosan mutassuk be azokat 
a nagyközönség előtt és így eredményesen járuljunk hozzá az értékesítésükhöz.     
Emelkedett fővel nézünk erre a projektünkre is, amelynek a Kampány a Feldfedezésért, a Bátorításért és az Adásért 
nevet adtuk. Ezzel a szociális vállalkozás koncepcióját szerettük volna terjeszteni, népszerűsíteni. A kampány során 9 
erdélyi szociális vállalkozással működtünk együtt, velük együtt ajándékcsomagokat készítettünk nagy hazai cégek 
alkalmazottjai és partnerei részére. Ez által hozzájárulhatunk a szociális vállalkozások fontosságának elismeréséhez, 
munkásságuk és hírnevük megismeréséhez, a társadalom ismételt tájékoztatásához a szociális küldetésük 
felkarolásához, de nem utolsó sorban jövedelmeik megnövelését is serkenteni akartuk.
A CLIMB Egyesület szolgáltatásai a következőket tartamazzák:

•	 Branding	és	design;
•	 Marketing;
•	 Közönségszolgálat	és	kommunikáció;
•	 Események	megszervezése.

Egyesület a helyi Termékek 
marketingjéért-amPlu 

AMPLU azért jött létre, hogy szolgáltasái által egyszerű és érthető módon fejezze ki a helyi termékek lényegét, 
ugyanakkor az előállító értékeit is hangsúlyozza ki.  
Munkánk során egy fél-automata technológiai folyamatot alkalmazunk, amelyben a kézel elvégzett munkára jelentős 
szerep hárul. Fontos kiemelni azt is, hogy az egyesület szakértői tanácsadásban részesül a felhasználandó anyagokat, 
a kézi csomagolási technikákat, valamint a piacra juttatási módozatokat illetően.  
Az Egyesület a SISES-„A szociális gazdasági szervezetek integrált támogatása” elnevezésű, az Európai Szociális 
Alapból megtámogatott projekt keretében jött létre (POSDRU 2007-2013). Tevékenysége kis- és közepes vállalkozások 
jellegzetes termék-becsomagolási igényeinek kielégítésére összpontosít.  
Az AMPLU által kisgazdák megsegítését céloztuk meg, hogy könnyebben bejussanak a piacra, ugyanakkor lehetővé 
tesszük számukra a zöldségeik és gyümölcseik professzionális becsomagolását és a csomagok felcimkézését is. 
Mindezek által könnyebben el tudják juttatni a termékeiket a nagyáruházakba, jobban meg tudnak felelni azok 
elvárásaiknak.
2016 sok kihívást jelentett, úgy az AMPLU Egyesület, mint a partner gazdaegyesületek számára, de ezeken sikeresen 
átléptünk, megnyítva egy új oldalt a hazai vidékfejlesztés könyvében. 
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AUGUSTIN Alina Luminițaprojektvezető 
BADEA Cristina Camelia

könyvelő
BALOGH Márton

igazgató
CIOBANU Carmen Daniela

programigazgató

DEMIAN Gabriela Laura 

projektasszisztens 
FILIP Valentin Ciprian

programigazgató GÁBOS Izabella
adminisztrativ titkár 

HAJOS Csilla Zsuzsánnaközgazdász 

HOMPOTH Hanna- Erikaprojektvezető  
JACOTĂ Claudiu Gabriel

projektvezető  
KISS Emese Réka

gazdasági igazgató OLTEANU Andreea Mihaela

közgazdász

POPA Adrian Mihail

projektvezető  
ȘARGOV Anna
projektvezető SILAGHI Benjamin István

projektasszisztens

ZAMFIR Zamfira Alinaprojektvezető 

BARA Ágnes projektmenedzser
BARTHA-PÁL Csaba
projektmenedzser 

BÁKAI Magdolna
projektmenedzser

BÍRÓ Ágnes

pénzügyi tanácsadó
BLÉNESSY Éva

projektmenedzser DÉNES Lajos-Géza
pénzügyi igazgató

JÉRE Csaba
projektasszisztens

KIS Zoltán
programvezető

KULCSÁR Orsolya
projektmenedzser

LŐRINCZ Tímea
projektasszisztens

ORBÁN Árpád
igazgató

PAKOT Mónika

projektmenedzser  
SZABÓ Tímea

projektasszisztens VARGA Zsuzsánna
projektasszisztens

VÁGÁSI Katalinpénzügyi tanácsadó

mi volt 2016-ban, a Civitas munkatársai

BÁLINT Mária-Magdolna

tanácsadó
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Partnereink  
voltak 2016-ban

Nagyon szépen köszönjük 
minden partnerünknek 
és együttműködőnknek, 

szép eredményeinket velük 
együtt értük el!

a Civil Társadalom Fejlesztéséért alapítvány (FDsC)
a sud – Ecologia e Cooperazione onlus (olaszország)
agrar Media
Biodinamikai mezőgazdasági Egyesület (svájc)
Bulgarian development agency sdruzhenie (Bulgária)
Ce.s.F.or Centro studi Formazione orientamento (olaszország)
Cedes segesvár
Centre Capacitaci agraria manresa (Katalónia-spanyolország)
Cere Bukarest
dokumentációs és Köztájékoztatási Központ (Jászvásár)
drustvo za oblikovanje odrzivog Razvoja dooR (horvátország)
Eco Ruralis
Európai Politikák Román Központja
Europanorat Beratung, Trening, management, Consulting gmbh (Németország)
gaK Nonprofit Közhasznú Kft. (magyarország)
Junior achievement Románia (JaR)
Közösségi Biztonsági és mediációs Központ alapítvány (CmsC)
lókodi Ifjúsági alapitvány (lIa)
Norgesvel (Norvégia)
Orbán alapítvány
Ormánság alapítvány
Pact alapítvány
Pro autist alapítvány
Prodan alapítvány
Romániai Vállalkozási oktatási és Fejlesztési Központ (CEEd)
Ruskin mill Trust (Nagy Britannia)
szent István Egyetem (magyarország)
Tiszasas Polgármesteri hivatala 
World Vision Románia (WWR)

Támogatóink

Bethlen gábor alap
EEa grants
EgT 2009-2014, a Civil Támogatási alap Romániában program 
keretén belül, a Fenntartható Fejlődés témakörben
EgT 2009-2014, a Román művelődési minisztérium által
Európai unió Egész életen át tartó tanulás programjában, az Erasmus+ 
Ka2 stratégiai Partnerségek (Cooperation and Innovation for good 
Practices) 
hargita megye Önkormányzata
hargita megye Önkormányzata, a hargita megyei szociális és 
gyermekvédelmi Igazgatóság által 
Ngo alap
Román-amerikai alapítvány (RaF)
svájci államszövetség, a kibővült Európai unió számára létrehozott svájci 
hozzájárulásból
székelyudvarhely Önkormányzata
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