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During the past 25 
years we achieved

Mi vagyunk a Civitas 
Alapítvány a Polgári 
Társadalomért

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

Némileg piacvezetőek vagyunk a 
civil szférában. Olyan vezető, aki 
elég kicsi ahhoz, hogy helyi szinten 
elfogadható legyen, és elég nagy 
ahhoz, hogy stratégiai 

partner szerepét játssza a nagy 
finanszírozóknak.

Küldetés

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

Jövőkép

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

200+
Sikeres
projekt

110+
Partnerségben 
lebonyolított 

kezdeményezés

35+
Elkészített fejlesztési 

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

>  Közösségfejlesztés és jó 
kormányzás

>  Vállalkozás és szociális 
gazdaság

>  A civil társadalom 
kapacitásának növelése

>  Vidéki gazdaságfejlesztés
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A Civitas 
Alapítvány 25. 
esztendeje
Elnöki üzenet       
(KOLUMBÁN Gábor)

Huszonöt év még egy ember életében 
is jelentős idő, a tulajdonképpeni 
felnőtt korba érkezés időszaka ez. 
A felelősségvállalásra, önmaga és 
szeretteinek önállóságát biztosítani 
képes érettséget is jelenti többnyire. 
Párkapcsolatok kialakítása, 
családalapítás, és munkavállalás 
foglalkoztatja a fiatalokat már ebben 
a korban. Ha ez így van a személyek 
esetében, akkor, hogy ne lenne 
huszonöt év, jelentős idő a sokszor 
kárászéletű civil szervezetek világában?

Ezért méltán vagyunk büszkék; 
alapítványunk vezetősége, 
munkatársaink, és partnereink, hogy 
korunkat jellemző változó időben, 
megérhettük alapítványunk folytonos 
tevékenységének huszonötödik évét. 
Erről az ünnepi esztendőről szól a 

mostani éves jelentésünk, amit szíves 
figyelmükbe ajánlok. A jelentésben 
ismertetett programok tükrözik, 
hogy alapítványunk érett, kiforrott 
világnézettel rendelkezik a polgári 
társadalomról. 

„Felnőtt” szervezetként 
továbbra is bízunk a polgári 
kezdeményezés, és az 
együttműködés erejében. 
Partneri kapcsolataink 
szolidak, és foglalkoztat az 
önállóság, fenntarthatóság 
kérdése is. 

A bemutatásra kerülő pályázatok 
tükrözik elkötelezettségünket, szervezett   

intézményi hátterünket, szakmai 
tapasztalati tudásunkat. Mindkét 
irodánksaját tulajdonban lévő 
székházzal, megbízható finanszírozási 
partnerekkel, és stabil munkatársakkal 
rendelkezik. Kezdeményező és szakmai 
vezető pozícióban vagyunk Romániában 
a közösségi részvételre alapozott  
fejlesztési programok terén. Továbbra is 
bátran vállaljuk a társadalmi innováció 
kezdeményezését, és felelősségét.

Kapcsolatot tartunk fenn és támogatjuk 
az általunk elindított társadalmi 
vállalkozásokat, szövetkezeteket. 
Tudatosan építünk a huszonöt év 
eredményeire. Az eltelt negyedszázad 
felidézésének momentuma 
önvizsgálatra és jövő tervezésre is 
késztet egyaránt. Örömmel tölt el a 
számos munkatárs szeretete, amit
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mindig megtapasztalhatunk a 
találkozásaink alkalmával. 

Ugyanakkor az alapítvány és 
értékrendjének fenntartása egyre 
nagyobb kihívást jelent számunkra. 
Ezért készült a Civitas 25+ stratégiai 
dokumentum, amely a jövőre 
vonatkozó irányelveket tartalmazza. 
Szervezetfejlesztés, vállalkozói kultúra, 
és kapcsolatrendszer kialakítása, 
valamint a pénzügyi függetlenség 
növelése a legfontosabb stratégiai 
irányok, amire az elkövetkező években 
erőteljesebb figyelmet fordítunk. 

Alapítványunk ismertsége, 
munkatársaink szakértelme és 
tapasztalata szilárd alapot biztosít 
ezeknek a célkitűzéseknek eléréséhez.



8

2017-ben 25 évesek lettünk. A fényképen 
csapatunk egy része, akik az idők folyamán,    
a “Civitas”-t képviselték. 
(A fénykép 2018. márciusában készült,  „Civitas 25+” Gála alkalmával / Készítette: Mihai Biriș.)
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2017-ben zajló 
projektek, 
tevékenységi 
területenként:
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Közösségfejlesztés 
és jó kormányzás
Összehozzuk a hatóságokat és az állampolgárokat, hogy 
olyan kezdeményezéseket dolgozzunk ki és léptessünk 
életbe, amelyek jóléthez vezetnek. 
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 Projekt:  Integrált intézkedések az 
Erdélyi Mezőség hátrányos 
települései számára

Kezdés napja:
04.09.2017

Befejezés napja:
03.09.2020

Költségvetés:
10.201.483,22 lej

Támogató:
Európai Szociális Alap  az 
Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program 
keretében 2014-2020

Civitas státusa a 
projektben:
Pályázó

Iroda:
Kolozsvár

Partnerek: Asociația 
Centrul pentru o 
Societate Durabilă, 
Gyeke község, Diakonia 
Keresztény Alapítvány, 
Magyarszarvaskend község, 
Gyekei Gimnáziumi Iskola

A projekt két hátrányos helyzetben 
lévő Erdélyi Mezőségi település 
fejlődését szolgálja: Gyeke és 
Magyarszarvaskend községekét.
 
455 nehéz körülmények közt élő 
személy számára elérhetőbb lesz a 
oktatás és munkavállalás, orvosi és 
szociális szolgáltatás. 

A kihívást egy olyan intervenciós 
modell felépítése jelenti, amely a 
közösség tagjainak részvételével 
hozzájárul a fejlődéshez és máshol 
is felépíthető. Az elképzelés három 
stratégiai célkitűzésen alapul. Az első 
az elérhetőbb oktatás biztosításából és 
az iskolaelhagyás megelőzéséből áll. 

Mindenik községben “Iskola az 
iskolában” programok lesznek 
szervezve két éven keresztül. 
Néhányuknak első alkalommal nyílik 
lehetőségük, hogy pótolhassák egyes 
iskolai tantárgyakból hiányosságaikat, 
illetve megfelelő helyiségekben 
készítsék el házi feladataikat és 
nevelő, sport jellegű játékokban, 
gyakorlati képzésben vegyenek részt.

Biztosítva lesz számukra egy hely, ahol 
hozzászoknak a személyes higiéniához 
(például fogmosás és kézmosás) 
vagy az állampolgári szabályokhoz 
(közlekedési szabályok, jó modor). A 
felnőttek szülői nevelésben fognak 
részesülni. 
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Hogy bátorítsuk a szegény családok 
részéről a gyereket beiratását oktatási 
intézménybe, mindkét községből, a 
vakációs időszakban nyári óvodába 
fog járni 10 óvodáskorú gyerek. A 
kicsiknek naponta biztosítva lesz egy 
étkezés, felszerelések, személyes 
higiéniai termékek, játékok és 
szállítás.

A második stratégiai célkitűzés 228 
személy számára a két községből az 
alkalmazás, a foglalkoztatás esélyének 
növelése és a munkavállalók 
megtartása. Inas, gyakorlati és 
szakmai képzések lesznek tartva 
(villanyszerelő, pék, gépész, kőműves, 
cukrász, fodrász, idősgondozó stb). 
Mi több, a projekt felvállalta 12 olyan 
személy támogatását 25.000 euró 
értékkel, akik terveket nyújtanak be 
helyi vállalkozások alapítására.  

A harmadik célkitűzés a társadalmi 
beilleszkedés és életminőség 
javításának elősegítése. A közösség 
tagjait bevonjuk önkéntes 
tevékenységekbe. Legkevesebb 30 
háztartás lesz ülepítővel ellátva, és 50 
háztartásban fertőtlenítve a kutak és 
lakások. A projekt által megváltozik 
több tíz hátrányos helyzetű 
család lakásának fa szerkezete és 
nyílászárója. 

„Elsősorban szeretnék a közösségben 
élő emberek kapacitását megnövelni, 
hogy kommunikációval és 
együttműködéssel képesek legyenek 
egyedül megoldani problémáikat. 
Nagyon sok nehézséggel 
találkoztunk, de szeretnénk egy jó 
gyakorlati modellt elérni ami más 
közösségekben is megismételhető, 
és amelyik a helyzetet alulról 
magasabbra emeli. ”, mondja Andreea 
Suciu, program igazgató. 
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Projekt:  Mezőgazdasági középiskolák-
helyi Hub-ok a kis és közepes 
farmok részére

Kezdés napja:
2015 október

Befejezés napja:
2017 október

Költségvetés:
132.000 $

Támogató:
Román-Amerikai Alapítvány 

Civitas státusa a 
projektben:
Pályázó

Iroda:
Kolozsvár

Partnerek:
World Vision Románia 
(WWR), Junior Achievement 
Románia (JAR), Romániai 
Gazdasági
Nevelési és Fejlesztési 
Központ (CEED), Európai 
Politikák Romániai 
Központja (CRPE)

A projekt célja a munkaerőpiac és a 
mezőgazdasági középiskolás diákok 
jobb összekapcsolása volt. Ennek 
eléréséhez egy kísérleti modellt 
készítettünk a diákok tanulmányi 
látogatásaira vonatkozóan és 
8 mezőgazdasági középiskolát 
segítettünk ennek reprodukálása 
során. A projekt megoldásokat 
javasol a Romániai mezőgazdasági 
oktatásban fennálló néhány 
problémára: gyakorlati tevékenységek 
elégtelensége, konkrét és valódi 
mezőgazdasági vállalkozások 
példáinak hiánya. Ezen kihívások 
megoldása a diákok képességét 
fejlesztené és serkentené őket hogy 
ezen a területen építsenek karriert. 

A programba bevont mezőgazdasági 
középiskolákat körbejárva (nyolc 
darab, valamennyi Románia 
történelmi területein), elbeszélgettünk 
az iskolák igazgatóival és tanáraival 
a diákok és pedagógusok 
valós szükségleteiről, diákok 
érdeklődéseiről és egy tanulmányút 
megszervezésének hasznosságáról.  

A megszervezett látogatások , amelyen 
mindegyik  középiskolából 15 diák és 
két kísérő tanár vett részt, legfőbb célja  
a mezőgazdasági rövid értéklánc és a 
kis és középvállalkozások modelljeinek 
tanulmányozása volt. Nyolc ilyen 
kiszállást szerveztünk, mindegyik 4 
napos időtartammal, két területen
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állattenyésztés  és  kertészet. Szerettük 
volna motiválni a résztvevő diákokat, 
hogy jövőjüket a mezőgazdaságban 
lássák, illetve a tanárok legyenek 
felkészültek a modell reprodukálásában. 

“Nagy kihívás volt, de ugyanakkor 
nagyon nagy öröm is! Több mint 
120 diákot és tanárt ismertünk meg, 
meghallgattuk igényeiket, legjobb 
tudásunk szerint megpróbáltunk 
segíteni nekik. Észleltük a lelkesedést egy 
ritkán kedvelt területen, de a fáradságot 
is a tanárok sorában. Továbbra is, egy 
nagyon nagy szükség van a diákok , de 
főleg a tanárok támogatására, hogy 
ez utóbbiak lépést tudjanak tartani 
a mezőgazdasági oktatás területén 
fennálló új kihívásokkal”, mondja Anna 
Sargov, projektmenedzser. 

2016. végén egy támogatási felhívást 
intéztünk, kizárólag ezen 8 iskola 
számára, akiknek felajánlottunk 
egy grantot a tanulmányi látogatás 
modelljének replikálására.

Ezek a látogatások mindegyik 
középiskola tevékenységi területén 
zajlottak. Szerettük volna, hogy 
a tanulmányi látogatás modellje 
replikálható legyen, vagyis olyan 
módon segíthessük a programban 
résztvevő diákokat és tanárokat, hogy 
a jövőben ők maguk képesek legyenek 
saját erőből megszervezni ilyen 
eseményeket. 

A projekt keretében elkészítettünk 
egy alkalmazási eljárást a tanulmányi 
látogatásra vonatkozóan és 
egy kézikönyvet a megvalósult 
látogatásokól és programról 
(beleértve egy kis útmutatót 
a  többi diák számára szükséges 
információkról). 

A 2015-2017-es időszak egy előzetes 
fázist jelentett kezdeményezésünknek, 
a projekt folytatását a második 
fázis jelenti 2018-2020-ban, amikor 
következik 6 új középiskola bevonása 
a programba. 
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 Projekt:  Helyi Akciócsoportok 
támogatása Helyi Fejlesztési 
Stratégiák megvalósítása és 
végrehajtása során

Költségvetés:
222.128,41 lej

Támogató:
Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program 
keretében 
2014-2020 

Civitas státusa a 
projektben:
Partner                                                                                                                                               

Pályázó neve:                                                                                                 
Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program 
keretében 
2014-2020                                                               

Iroda:
Kolozsvár

Partnerek:  
Gyulafehérvári Municípium 
Polgármesteri Hivatala, 
Xerom Service Kft

Szervezetünk folyamatos 
erőfeszítéseket tett 2017 év folyamán 
a LEADER program végrehajtására. 
Aktívan együttműködtünk több Helyi 
Akciócsoporttal (GAL), támogatva őket 
a helyi fejlesztési stratégia, fejlesztési 
projektek, tréningek és tanácsadói 
szolgáltatások végrehajtásában. 
Ugyanakkor együttműködtünk a 
vidéki környezetben meghonosítandó 
felfogás replikálásában. 

Így a kolozsvári Civitas Alapítvány a 
Polgári Társadalomért közreműködött 
Gyulafehérvár és Szamosújvár 
Municípiumok helyi fejlesztési 
stratégiájának elkészítésében.  
Gyulafehérvár esetében a 
közreműködés egy végrehajtási 
projekt keretében, Szamosújvár 
esetében tanácsadó szolgáltatás 
keretében történt. Így a Civitás 
Alapítvány partneri minőségben 
gyakorlatba ültette Gyulafehérvár - 
Felelős Helyi Közösség -projektjét.

Szervezetünk hozzájárult ezen 
keresztül a fejlesztési stratégia 
elkészítéséhez, a Helyi Akciócsoportok

létrehozásához és a csoportok 
személyzetének felkészítéséhez. Ezen 
program keretében Gyulafehérvár 
Municípium Polgármesteri Hivatalnak 
kedvezményezetti minősége, illetve 
Zerom Service Kft partneri minősége 
volt. A projektet az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program 
keretében, 5. Prioritási Tengely, Helyi 
Fejlődés a közösség felelősségére  
támogatta.
  
A projekt célkitűzése a Gyulafehérvár 
területéhez tartozó helyi szervezetek 
és hátrányos helyzetű közösségek 
mozgósítása volt, az számukra 
nehézségeket jelentő problémák 
megoldásának tekintetében, egy 
sokoldalú megközelítéssel. A 
végrehajtás időszaka alatt megalakult 
a “Befogadó Gyulafehérvár” Helyi 
Akciócsoport. 

Az Akciócsoport felelős megszervezni 
a közmeghallgatásokat és egy helyi 
fejlesztési stratégia megvalósítását. 
Ugyanakkor megvalósul az 
intervenciós mutatók listája, melynek 
megközelítő értéke 8 000 000 euró. 
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Szilágy megye
4 GAL Valea Crasnei și Barcăului Szatmár megye

1 GAL Sud-Vest Satu Mare 

2 GAL Zona Sătmarului 

3 GAL Microregiunea Someș-Codru

Hargita megye
10 GAL Homorod-Küküllő Egyesület

Szamosújvár Municípium
8 GAL Plaiuri Someșene

Gyulafehérvár Municípium
9 GAL Alba Iulia Incluzivă

1 2 3 5 7 8 6

4
9

10

Kolozs megye
5 GAL Someș-Nadăș

6 GAL Câmpia Transilvaniei 

7 GAL Someș Transilvan

Aktívan együttműködtünk több Helyi 
Akciócsoporttal



18

Vállalkozás 
és szociális 
gazdaság
A romániai vállalkozások és a szociális gazdasági 
struktúrák elősegítői vagyunk. Fenntartható 
szociális vállalkozásokat fejlesztünk ki, amelyek 
szembe tudnak nézni a piac kihívásaival. 
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Projekt:  CAVA - Kompetenciák a 
mezőgazdasági termékek 
mikrotermelésére Kezdés napja: 2014.09.01

Befejezés napja: 2017.08.31

Költségvetés: 40.509 euró

Támogató: Erasmus + 

Civitas státusza a 
projektben: 
Partner                                                                                                                                               

Pályázó neve:
CEFAL Emiglia Romagna 
Societa Cooperativa                                                                                                                                      
            
Iroda: Kolozsvár

Partnerek: CEFAL Emiglia 
Romagna Societa Cooperativa, 
SCF – Scuola Centrale Formazione, 
AZRRI - Agency for Rural 
Development of Istrian Region, 
Region of Istria, Casa Artusi, CEC - 
Comite Europeen de Coordination, 
AFMR ETCHARRY - Association 
pour Formation en Milieu Rural, 
DOT - Dolnośląska Organizacja 
Turystyczna, Lunca Someșului Mic 
Mezőgazdasági Szövetkezet

A projektnek váratlanul nagy 
sikere volt Romániában, mivel 
nagyon sokan érdeklődtek az 
agrár-élelmiszeri termékek 
feldolgozásánaka képesítésére.

A CAVA általi gondolkodásmód 
a hagyományos termékek és 
helyi gasztronómia kultúrájának 
értékesítését jelenti, mint eszköz 
a vállalkozások fejlődésre.  
Ugyanakkor a lakosság 
foglalkoztatásának növelését 
is magába foglalja a termékek 
feldolgozásának képesítésével, 
népszerűsítésével. 

A CAVA projektben a kreativitást, 
kezdeményező készséget és, 
általánosan, a vállalkozói szellem 
fejlesztését céloztuk meg. 
Másodlagosan, a projektben

résztvevők mezőgazdasági KKV 
és HORECA (hotelek, vendélők, 
catering) keretében műszaki 
készségeket is elsajátítottak  
az agrár-élelmiszerek 
feldolgozása területén. A projekt 
megoldást nyújtott az oktató és 
munkaerőpiac szereplői közötti 
tapasztalat, újítások, források és 
gyakorlati cserékre.

Ugyanakkor, a vállalkozói szellem 
fejlesztésével hozzájárultunk a 
munkavállalási esély növeléséhez, 
a vidéki és városszéli fiatalok és 
felnőttek körében. 

Nem utolsó sorban, kidolgoztunk 
több oktatási segédanyagot az 
agrár-élelmiszeri termékekre 
vonatkozó vállalkozói  és 
műszaki-szakmai készségek 
fejlesztésére, tapasztalatcseréket 
szerveztünk a partnerek között 
és kísérleti képzést tartottunk 
“Zöldségek és gyümölcsök 
feldolgozása” témával, amely 
replikálható. 

A projekt végrehajtása Belgium, 
Franciaország, Horvátország, 
Olaszország, Lengyelország 
és Románia közintézményi és 
magánjogi partnerségében 
történik.
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A civil társadalom 
kapacitásának 
növelése
Bátorítjuk a jó példák átadását és a partnerségeket 
a civil társadalomban. A mi kezdeményezéseink 
támogatják az aktív állampolgári részvételt és a 
fiatalok beavatkozását a közösség életébe. 
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 Projekt:  ONGFest Civic Break - Kolozsvár

Kezdés napja:
2017-07-01

Befejezés napja:
2017-07-01

Költségvetés:
szponzorálás

Támogató:
FDSC, Kaufland

Civitas státusa a 
projektben :
Partner                                                                                                                                               

Pályázó neve:
FDSC

Iroda:
Kolozsvár

A civil szférából 45 szervezet vett részt 
Kolozsvár központjábana, a július 
1-én  Fogoly utca megrendezett ONG 
Feszt-en. A polgári szerepvállalást, 
önkéntességet és társadalmi 
felelősségvállalást több mint 
50 tevékenység, megbeszélés, 
bemutató, koncert vagy alkotóműhely 
népszerűsítette. 

Új barátságok kötődtek, új pályázati 
ötletek és együttműködések születtek, 
illetve több mint 1600 rendezvényt 
látogató személynek nyílt lehetősége, 
hogy a nonprofit szervezetek 
tevékenységét és ezt a területet jobban 
megismerje. Tehát ez volt a polgári 
társadalom számára, Romániában 
8. alkalommal  szabadtéren 
megrendezett legnagyobb eseménye 
- az ONGFest - a nem kormányzati 
szervezetek fesztiválja. Kolozsvár volt 
a Civic Break harmadik állomása, 
Bukarest és Jászvásár után. 2017-ben 
az ONGFest szervezője a Fundația 
pentru Dezvoltarea Societății Civile

volt a helyi partnerével együtt Civitas 
Alapítvány a Polgári Társadalomért, 
a Svájc-Romániai Együttműködési 
Program támogatásával. Az esemény fő 
támogatója a Kaufland Románia volt.
 
„Nagyon sok erős nonprofit szervezet 
van Kolozsváron. Rengeteg kis 
szervezet végez kiváló munkát. Mi 
több, az utóbbi években a polgári 
társadalom nagyon sokat fejlődött. 
Szükség van olyan eseményekre, 
amely ezeket az embereket és 
energiájukat összehozza. Ugyanakkor 
szükség van eseményekre, mely 
megmutatja a civil szervezeteket a 
közösségnek ”, nyilatkozta Adrian 
Popa, a kezdeményezés koordinátora. 

ONGFest számokban:
• 45 kiállító
• több mint interaktív 30 tevékenység
• 5 megbeszélés
• egy filmvetítés
• 2 színpadi bemutató
• 2 koncert
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Projekt:  Compass -
COMPetences for Agencies for 
Sustainable Site conversion

Kezdés napja:
2015.01.09

Befejezés napja:
2017.01.08

Költségvetés:
25.724 euró

Támogató:
Európai Bizottság az Erasmus + 
Program keretében

Civitas státusa a 
projektben:
Partner                                                                                                                                               

Pályázó neve:
DOOR-Horvátország

Iroda: Kolozsvár

Partnerek: DOOR – Society 
For Sustainable Development 
Design (Horvátország), ASUD  
(Olaszország), Ce.S.F.Or 
(Olaszország),  EUROPANORAT 
(Németország), Bulgarian 
Development Agency 
(Bulgária)

A projekt négy országból (Olaszország, 
Németország, Horvátország, Bulgária 
és Románia) hozott össze különböző 
szakmaiságú partnereket, a közösségi 
fejlődés területén.  A cél 50 ember 
képzése volt  az elhagyatott közterek 
fenntarthatósága érdekében. Egy 
olyan képzési forma létrehozását 
tűztük ki célul, amely egy új  szakmai 
profil/curriculum megalkotását és 
elismerését eredményezi: Tartós 
átalakítási tanácsadó.

A projekt egyik fontos eleme a helyi 
közigazgatással, pedagógusokkal és 
szakemberekkel való együttműködés, 
az erőfeszítések egyesítése és tartós 
megoldások kidolgozása az európai 
partner városok üres köztereivel  
kapcsolatosan. Az öt résztvevő 
partner egy újabb oktatási, több 
ágazatot átfogó online képzési 
anyagot és egy új curriculumot 
valósított meg a “szakértő 
fenntartható átalakításra” képzésre.  
Négy dokumentumfilm készült el a

fenntartható társadalom, tartós 
és energiagazdaságos építészet, 
várostervezés és fenntartható 
térrendezés témákkal, mindenik 
partner országból jó példákkal 
szemléltetve. 

Egyik esettanulmány a kolozsvári 
Kefe gyár, Kisállomás és a monostori 
területek
voltak - az adott pillanatban 
üres telkek, amelyekre még 
keresik a közösség számára 
hasznos felhasználási megoldást.                                                                                                                                       
                                                                       
„Lelkes embereket ismertem meg, 
érdeklődő egyetemi professzorokat, 
aktivistákat, akik fáradhatatlanul 
küzdenek a nagy lehetőségeket 
rejtő területek felhasználásának 
érdekében. Nagy erőfeszítéseket 
tettünk, azonban az érintett csoportok 
koagulációja nélkül nagyon nehéz 
valós megoldásokat találni és 
gyakorlatba ültetni. Ilyen értelemben 
példának hozhatom fel a Kisállomás 
esetét, amelyet kipróbáltak mint 
művészeti galéria, mint független 
művészek találkozóhelye, de 
amelyik a projekt végére átalakult 
egy szupermarketté. Még nagy 
erőfeszítésekre, de főleg a helyi 
közigazgatási szervek részvételére van 
szükség, ezen területek fenntartható 
átalakítása érdekében”, mondta el 
véleményét Anna Șargov, kolozsvári 
projektvezető. 
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 Projekt:  Székelyudvarhelyi Lakossági 
Tanácsadó Iroda (BCC)

Kezdés napja:
2002 (folyamatos 
szolgáltatás)

Támogató:
Civitas Alapítvány a 
Polgári Társadalomért

Civitas státusa a 
projektben :
Pályázó

Iroda:
Székelyudvarhely

Partnerek:  
Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala

A Lakossági Tanácsadó Iroda (BCC) 
idén alapításának 15. évfordulóját 
ünnepelte. Egész idő alatt segített 
a lakosságnak megoldást találni 
problémáikra. A minőségi szolgáltatás, 
ahol a problémákat empátiával 
és szakmaisággal kezelik, nagyon 
hasznosnak bizonyult a kezdetektől, 
amiért tudatában voltunk, hogy 
ezt a tevékenységet folytatni kell.                                                                                                                                            

A Székelyudvarhelyi Lakossági 
Tanácsadó Iroda bárkinek ingyenes 
tájékoztató és tanácsadó szolgáltatást 
biztosít, illetve téjékoztat a jogokról 
és kötelezettségekről. A tájékoztatás 
és tanácsadás bizalmas, ingyenes, 
pártatlan és független. 

Az iroda tapasztalatai szerint az 
állampolgár nagyon sokszor úgy dönt 
problémáinak megoldásáról, hogy nem 
ismeri jogait, kötelezettségeit és csak az 
súlyosbodott probléma után próbálja 
kideríteni a lehetséges megoldásokat, 
megoldási lehetőségeket a gondjaira.                                                                                                                                

Az állampolgároknak nyújtott 
tájékoztató és tanácsadó 
szolgáltatásokon túl, BCC fontos 
szerepet játszik más regionális 
jellegű szociális projektekben 
elvégzett feladatok miatt is, 
együttműködve különböző 
szervezetekkel, intézményekkel és az 
időben felhalmozott tapasztalatok 
értékesítésével.   
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Vidéki 
gazdaságfejlesztés
Segítjük a vidéki közösségeket, támogatva a helyi 
kezdeményezéseket. Célunk, hogy a helyi közösségek ismerjék 
fel saját erőforrásaikat és azokat felelősen hasznosítsák. 
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Kezdés napja:
2017.10.25

Befejezés napja:
2018.10.25

Költségvetés:
75.708 euró

Támogató:
Vidékfejlesztési Országos 
Program

Civitas státusa a 
projektben:
Pályázó

Iroda:
Kolozsvár 

Partnerek:
Cooperativa Agricola Miere 
de Câmpie, PFA Stoian Vasile

Projekt:  Gyógynövény termelők 
és feldolgozók közötti 
együttműködés a “Teásdoboz” 
kifejlesztése érdekében
A projekt egy üzleti modell felépítését 
célozza, amely összehozza a 
méztermelőket a gyógynövényt 
termelőkkel és feldolgozókkal.

Központi termékként a “Teásdoboz”-t 
szeretnénk megalkotni, ami két kis 
gazdálkodó együttműködéséből jönne 
létre: Mezőségi Méz Szövetkezet és a 
gyógynövényt, fűszernövényt termelő 
között. 

Elképzelésünk szerint az ügyfelek 
házhozszállítással jutnának hozzá 
egy mézzet és gyógynövényt 
tartalmazó vegyes csomaghoz. Ilyen 
módon bátorítsuk a helyi termékek 
fogyasztása által a környezet 
gazdasági fellendülését is. 

Ugyanakkor a vegyes csomag (méz 
és gyógynövény) egészséges alapú 
élelmiszerekből áll, ami hozzájárul egy 
kiegyensúlyozott és megelőző jellegű 
diétához. Kezdeményezésünk egy 
operatív flux megvalósítását szeretné 
létrehozni ami ráépülne a “rövid lánc” 
koncepcióra, úgy a termelő-vásárló 
kapcsolatának, mint az élelmiszerek 
által fogyasztóig megteendő távolság 
perspektívájából. Konkrétan, a 
termelő és fogyasztó között legtöbb 
egy közvetítő lenne, illetve a termékek 
a helyi piacról származnának,

vagyis legtöbb 75 kilométeres 
körzetből. A “Teásdoboz” 
megvalósításának első célkitűzése 
a csomag koncepciójának 
népszerűsítése. Ugyanakkor 
szándékunkban áll egy brand 
kifejlesztése és a megvalósított 
termékek népszerűsítése, valamint 
ezek helyi, és nem csak, értékesítése. 
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 Projekt:  Eco-Motive

Kezdés napja:
2014.01.09

Befejezés napja:
2017.01.08                                                                                                                                            

Költségvetés:
55.882 euró

Támogató:
Európai Unió Egész életen át tartó tanulás 
programjában, az Erasmus+KA2 Stratégiai 
Partnerségek (Cooperation and Innovation for Good 
Practices)

Civitas státusa a projektben:
Pályázó                                                                                                                                               

Iroda:
Székelyudvarhely

Partnerek:
Szent István Egyetem Magyarország, 
GAK Nonprofit Közhasznú Kft. (Magyarország),
Ormánság Alapítvány (Magyarország), 
Tiszasas Község Önkormányzata (Magyarország),
Centre Capacitacio Agraria Manresa (Spanyolország), 
valamint a Ruskin Mill Trust (Nagy-Brittania).

A projekt keretében tréningeket 
tartottunk képzők számára az 
ökológiai gazdálkodás területén. A 
programokat úgy állítottuk össze, 
hogy  az a vidéki hátrányos helyzetű 
emberek szükségleteinek és 
nyelvezetének megfeleljen. 

A projekt keretében oktatási 
curriculomokat és didaktikai  
anyagokat alkottunk meg, 
amelyek segítik az információk 
megértését és azok megfelelelő 
alkalmazását. A következő területeket 
tanulmányoztuk: ökológiai 
zöldségtermesztés, ökológiai 
gyümölcsészet, állattenyésztés.
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A képzők tréningeken megtanulták 
a hátrányos helyzetű személyek 
megfelelő megszólítását 
és problémáik megértését.                                                                                 
Pilótaprojektként létrehoztunk a 
Hargita megyei Lókodban egy kisérleti 
gyümölcsöst is. 

Ebben hagyományos fajták lelhetőek 
fel, és ez volt a vidéki résztvevők 
egyik „tanterme”, akik csoportokban 
dolgozva sajátíthatták el az ökológiai 
mezőgazdaság titkait. Büszkén 
elmondhatjuk, hogy értékes volt 
a hozzájárulásunk a trénerek 
motiválása és érzékenyítése terén. 

„A mezőgazdaság is egy 
bonyolultabb folyamat. Az emberi 
fizikai szükségletek 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 hálával tartozunk irántuk.” 
Pakot Mónika-a projekt vezetője

Ugyanakkor hálásak vagyunk a 
partnerszervezetek idelátogatásának 
lehetőségéért is, akik sokat segítettek 
látóhatárunk kiszélesítésében és 
számos új dolog elsajátításában.

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
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 Projekt:  Facilitátorok hálózata 
szövetkezeti szervezetek 
fejlesztésére - COOP NET

A projekt keretében támogatást 
nyújtunk 25 mezőgazdasági szövetkezet 
létrehozásában és 80 személy képezünk 
ki a szövetkezetek hatékony alapítása 
és működtetése terén. 

A Coop Net egy hálózat amely 
támogatja a gazdák közötti egyesülést 
és együttműködést. Teszi ezt olyan 
személyek képzésével, akik érdekeltek 
a Helyi Akciócsoportok területén 
egyesült szervezetek létrehozásában 
és finanszírozásra jogosultak.

Kezdeményezésünkkel 80 személyből 
álló csoportot fogunk képezni, hogy  
fenntartható szervezetekethozzanak 
létre a gazdák számára és azok 
támogassák a kistermelőket a 
termékeik tekintetében a gazdasági 
piacon. Az első kivitelezési év során 
már 57 Coop Net tagot számlálunk. A 
hálózat tagjai lehetnek szekértők

a Helyi Akciócsoportokban, olyan 
személyek aki pályázatokat készítenek 
a pályázók számára, de olyanok is akik 
egyesült szervezetek megalapítása 
érdekében támogatást nyertek.

A projekt ugyanakkor azokat is 
célozza aki a Helyi Akciócsoportoktól 
kapott támogatásból létrehozott 
szövetkezeteket vezetnek. 

A hálózati csapatmunkára alapozva, 
a projekt támogatást nyújt a 
kistermelők számára, több olyan 
tanácsadói tevékenységen keresztül, 
amelyek egyesületi szervezetek 
fejlesztésére vonatkozó támogatások 
kivitelezését szolgálják (tréningek, 
tanácsadói és felügyeleti szolgáltatás, 
munkaülések, állandó titkárság a 
facilitátorok tájékoztatására, a projekt 
során megalakult szövetkezetek 
felügyeleti látogatása). Számukra 
60 tanácsadói vouchert biztosítunk 
és támogatjuk 25 szövetkezet 
megalapításában. 

A Coop Net célja, hogy hozzájáruljon a 
jelenleg elérhető LEADER vagy PNDR 
(4 és 6 Intézkedések) finanszírozási 
alapok felelős és hatékony 
felhasználásához. Így, szakembereket 
készítünk fel, aki a közösség javára 
és fenntartható gazdaságossággal 
létrehozzák és elvezetik az 
egyesületeket és szövetkezeteket.

Kezdés napja:
2017.01.07

Befejezés napja:
2019.01.06                                                                                                                                            
                                          
Költségvetés:
55.167 dollár (kizárólag a 
Civitas költségvetéséből)

Támogató:
Román-Amerikai Alapítvány

Civitas státusa a 
projektben:
Pályázó                                                                                                                                               
                                                          
Iroda:
Kolozsvár

Partnerek:
Partenerek: Fundația 
Centrul pentru Educație 
Economică și Dezvoltare 
din România (CEED), 
Centrul Român pentru 
Politici Europene (CRPE), 
Centrul de Mediere și 
Securitate Comunitară 
(CMSC), Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile 
(FDSC)
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 Projekt:  IX. Udvarhelyszéki 
Gyümölcsfesztivál  
Falu a Városban

Kezdés napja:
2017.06.01

Befejezés napja:
2017.09.30                                                                                                                                            
                                           
Költségvetés:
33000 lej

Támogató:
Székelyudvarhely Helyi 
Tanácsa, Hargita Megyei 
Helyi Tanács, Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt (HU)

Iroda:
Székelyudvarhely

Partnerek:
Székelygyümölcs Egyesület

Körülbelül 7000 személy 
látogatta meg, három nap alatt, 
a Székelyudvarhelyi Gyümölcs 
Fesztivált. 

Az eseményt 9. alkalommal szervezte 
meg a Civitas Alapítvány regionális 
irodája. A rendezvény célja, mely 
már hagyományossá vált Udvarhely 
környékén, a gyümölcs termelő és 
feldolgozó közösségek támogatása. 

Ez alkalommal 14 közösség 
vett részt és  300 típusnál több 
gyümölcsből előállított terméket 
kínált az érdekeltek számára. A 
Gyümölcs Fesztivál  mindenki 
számára egészséges és minőségi 
terméket kínál, illetve a környező 
falvak háziasszonyai számára 
olyan lehetőséget biztosított, ahol 
értékesíthetik az év közben elkészített 
házi termékeiket. 

A fesztivál 3 napja alatt a látogatók 
megkóstolhatták a termékeket, mint 
dzsemek és természetes gyümölcs 
szörpök, szárított gyümölcsök és 
különböző sütemények.

Az Erdélyi Táncház keretében tartott 
kulturális programok mellett, helyet 
kapott más kicsiknek és nagyoknak 
szervezett több esemény is. Voltak 
kialakított játszóhelyek, kézműves 

műhelyek, termék kiállítások, a helyi 
teafüveket ismertető standok.

Kialakításra került egy “Csere sátor” 
is, ahol a látogatóknak lehetősége 
volt különböző helyi termékeket 
elcserélni. Több érdekes és értékes 
nyereménnyel járó sorsolás, tombola 
és verseny volt. Kiegészítésként 
megszerveztünk egy konferenciát 
“Kárpát Medence hagyományainak 
és helyi értékeinek megőrzése, 
együttműködéssel” témával. 

A konferencia keretében ismertetésre 
kerültek azok a kezdeményezések 
amelyek kiemelik a természeti kincsek 
felelősségteljes értékesítésének 
fontosságát és bizonyítják, hogy ezek 
a módok fejlesztik és megtartják egy 
fenntartható közösség gazdaságát. 

“Számomra a Gyümölcs Fesztivál 
a kollégáimmal, önkéntesekkel, 
támogatókkal, partnerekkel és 
közösség tagjaival folytatott közös 
munkát jelenti. Öröm látni, hogy 
mindenki lelkesen vesz rész, főleg 
hogy sok partnerünk sok éve már 
mellettünk áll. Egy «tiszta forrás» 
melyet hasznosítani lehet és kell. 
Szeretném, ha a jövőben is ilyen ... 
gyümölcsöző együttműködésünk 
lenne”, mondta Bartha-Pál Csaba 
projektvezető.
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 Projekt:  Vidéken élő hátrányos 
helyzetű emberek szociális 
integrálása a fenntartható 
gyógy- és fűszernövény 
gyűjtés és feldolgozás által 

Kezdés napja:
2015.05.01

Befejezés napja:
2017.10.31                                                                                                                                            
                                             
Költségvetés:
253 917 svájci frank

Támogató:
Svájci Államszövetség, 
a kibővült Európai Unió 
számára létrehozott Svájci 
Hozzájárulásból

Civitas státusa a 
projektben :
Pályázó                                                                                                                                               
                                                          
Iroda:
Székelyudvarhely

Partnerek: 
Lókodi Ifjúsági 
Alapítvány-LIA, a Civitas 
Alapítvány a Polgári 
Társadalmért kolozsvári 
leányvállalata, valamint 
a svájci Biodinamikai 
mezőgazdasági Egyesület

A projekt segített a helyi 
közösségeknek újra felfedezni 
egy értékes forrást, ami már 
szinte feledésbe ment: gyógy- és 
fűszernövényeket. 

Legfontosabb célja volt, hogy segítse 
a vidéken élő hátrányos helyzetű 
személyek szociális integrálását a 
gyógy- és fűszernövények gyűjtése 
és feldolgozása területén történő 
tudás átadás által és megerősítse 
a svájci és a román non-profit 
szervezetek közötti partnerséget. A 
projekt erősségét a helyi ismeretekkel 
rendelkező “multiplikátorok” voltak. 
Ők azok a személyek aki átadják  

tudásukat a közösség többi tagjának. 
Hogy ezt elősegítsük létrehoztuk 
„Erdélyi gyógynövénykert” 
egyesületet, ami tovább fogja vinni a 
projekt több tevékenységét. 

Hozzájárultunk ezáltal a közösséghez 
tartozási szellemiségének és 
önkéntesek általi csoportok 
szervezésével, a társadalmilag 
kirekesztett csoport integrálódásának 
fejlődéséhez.  Ezek a csoportok 
között tapasztalatátadás történt a 
gyógy- és fűszernövények gyűjtése 
és feldolgozása területén. ”Ez a 
projekt olyan mint egy idő feletti híd. 
Megtanultuk, hogyan fedezzünk fel
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újra az időseink által már ismert 
dolgokat, de amelyek az időben 
elvesztek. Ezek az ismeretek 
segítenek hogy egészségesek 
maradjunk és minőséget adjunk 
életszínvonalunknak” mondta Bákai 
Magdolna projektvezető.

Első fázisban több találkozó 
szervezésével 181 személyből 
alkottunk 10 önkéntes csoportot 
Udvarhely (7) és Kolozsvár (3) 
környékén. Nem kevesebb 
mint 60 önkéntes foglalkozott 
a gyógynövények fajtáinak 
dokumentálásával, 48 félét 
azonosítva, és a projekt honlapján

három (román, magyar és angol) 
nyelven ismertetve. 
Elindítottunk két képzési központot is a 
képzések és gyógynövény feldolgozása 
érdekében, az egyik a Hargita megyei 
Lókod faluban jött létre, a másik pedig 
a Kolozs megyei Válaszút településen. 
Lókodban egy bemutató gyógynövény 
kertet alakítottunk ki a központ 
két alkalmazottjának (könnyebb 
mozgássérültek) és 45 önkéntes 
segítségével. A kertet több száz személy 
látogatta meg és a közli gyerekek, fiatalok, 
felnőttek számára szervezett (tanerők 
által) workshopnak ad otthont.  kialakítva 
ezek a központok szoros együttműködési 
kapcsolatban állnak egymással.
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A “Food Hub” program, 2017 
évben indítva, egyik legmerészebb 
kezdeményezésnek ígérkezik 
az országos helyi termelők 
támogatása terén. A program 
ötlete egy 2014 évi AEA látogatás 
alkalmával született, ahol a 
Civitas csapata meglátogatva egy 
ilyen szervezetet, partnereivel 
megalkotta a romániai realitását a 
fogalomnak.         
                                                                                                                       
A 2017 évben benyújtott pályázat 
két Civitas által külön koordinált 
részt tartalmaz. Első fázisban 
alapítványunk kiválasztott 10 
nonprofit szervezetet, amelyek 
képesek megérteni és kivitelezni 
egy üzleti tervet, ezáltal 
megalapítva környezetükben a 
food-hub típusú szervezetet. Ezek 
a szervezetek körülbelül 8.000 
dollár támogatást kaptak az üzleti 
terv és szükséges dokumentáció 
megvalósítására. 

A második fázisban, a tíz 
szervezetből ötöt finanszíroztunk 
kb. 22.000 dollár támogatással, hogy 
létrehozzák a javasolt foodhub-kat.

Ezek üzleti modelljei tiszteletben 
kellett tartsák a program által 
megkövetelt elveket, de azokat 
a hely sajátosságai szerint lettek 
alakítva. Így, két foodhub a Civitas 
Alapítvány által lett létrehozva, 
egyik a kolozsvári (Zöld csomó), 
másik a székelyudvarhelyi 
(Helyénvaló) irodák által. 

A harmadik foodhub-ot az Open 
Fields Alapítvány Valea Putnei 
településen (Nord Natural), 
negyediket Centrul de Mediere și 
Securitate Comunitară Jászvásár 
(Roade și Merinde) és az ötödiket 
a World Vision România Criț 
településen (Merindar) hozták létre.

A program teljes időtartamára, 
2017 évtől 2011 évig, a Civitas 
Alapítvány magára vállalta a 
támogatótól (Romanian American 
Foundation) kapott pályázati 
források ügykezelését, az öt 
kezdeményezés működésének 
felügyeletét, a folyamat 
dokumentálását és az érintett 
szervezetek közötti együttműködés 
elősegítését.

 Projekt:  FOOD HUB - Helyi termékek 
bemutató központjának 
fejlesztése

Kezdés napja:
2017 január

Befejezés napja:
2020 február                                                                                                                                          
                                            
Költségvetés:
1 fázis költségvetése: $96,020
Civitas költségvetése food 
hub (2 Fázis): $226.740 
mindenik Civitas food hub ra                                                                                     
Program koordinálási 
költségvetés (2 Fázis): $48.600

Támogató:
Román-Amerikai Alapítvány

Civitas státusa a 
projektben :
Pályázó                                                                                                                                               
                                                          
Iroda:
Kolozsvár (1 fázis, 2 fázis),
Székelyudvarhely (2 fázis)

Partnerek:
Fundația Open Fields, Fundația 
Centrul de Mediere și Securitate 
Comunitară (CMSC), World 
Vision Romania 
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Zöld Bog
A kolozsvári food-hub (Zöld csomó/
Nod Verde) elképzelést egy 
kozmopolita piacra szabták, nagyvárosi 
sajátosságokkal, nem földrajzilag, hanem 
több közös fogyasztási értékre (helyi, 
egészséges élelmiszerek, helyi termelők 
támogatása) behatárolva.

A termékek összegyűjtési területe 150 
kilométerre terjed ki. Vállaltuk legalább 
60 helyi termelő felkutatását, akiket a 
projekt keretében támogatni fogunk és 
bátorítjuk őket a termelő és fogyasztó 
közti, tiszteleten és tisztességen, alapuló 
kapcsolatokok felépítésére. 

Első működési évben a csapat az 
érdekelt kolozsváriak számára elérhető, 
közvetlen forgalmazási hálózat
fejlesztésén fog dolgozni. 2019 évtől 
következik a gazdasági kapcsolatok 
kiépítése vendéglőkkel, vendéglátó 
egységekkel és szállodákkal. 

Helyénvaló Helyi
A kezdeményezés a helyi, egészséges 
élelmiszerek fogyasztásának bátorítását 
és legalább 60 udvarhelyszéki termelő
támogatását célozza meg, egy üzlet 
létesítésével.

Az elképzelésnek hangsúlyos 
közösségi része van. A foodhub 
szorosan kapcsolódik a 9 alkalommal 
megrendezett Udvarhelyszéki 
Gyümölcsfesztiválon résztvevő 
termelői hálózathoz. 

A Civitas Alapítvány létrehozta a 
„Helyénvaló” Kft-t, amelynek egyedüli 
tulajdonosa. 2018-ban a város 
központjában elindítjuk a
Helyénvaló Boltot. 
A Civitas Alapítvány létrehozta a 
„Helyénvaló” Kft-t, amelynek egyedüli 
tulajdonosa. 2018-ban a város 
központjában elindítjuk a
Helyénvaló Boltot.

Civitas Alapítvány 
foodhub-jának 
szolgáltatásai

A központhoz tartozó termelők 
számára elérhető szolgáltatásaink 
és forrásaink lehető teszik, hogy a 
piac igényeinek megfeleljenek, úgy 
minőségi (a Központ feladatfüzete 
által megkövetelt minőségi 
normatívok tiszteletben tartásával), 
mint mennyiségi szempontból 
(ugyanazon típusú termék 
hatékonyabb előállításával).

A termelők számára a következő 
szolgáltatásokat nyújtjuk:

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

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

2017 évben indítva, 
a “Food Hub” 

program, egyik 
legmerészebb 

kezdeményezésnek 
ígérkezik az 

országos
helyi termelők 

támogatása terén.

Cluj-Napoca / Cluj

Criț
Brașov

Valea Putnei 
Suceava

Odorheiu Secuiesc
Harghita

Iași / Iași

Merindar
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Pénzügyi 
jelentés

Bevétel 3,832,858 lej
Állami forrásból nem visszatérítendő alapok 1,789,199 lej      47% •
Magánjellegű forrásból nem vissza térítendő alapok 1,343,022 lej      35% •
Adományok, támogatások, kamatok 237,683 lej            6% •
Osztalék 204,368 lej            5% •
Gazdasági tevékenységből származó jövedelem 105,003 lej            3% •
Más bevételek 153,583 lej            4% •

 

Költségek 3.430.185 lej
Projektek kivitelezési költségei 2,940,846 lej      86% •
Adminisztratív költségek 489,339 lej         14% •

Nettó eredmény  402,673 lej
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Mentorált 
szervezetek

A Civitas Consulting Kft-t 2008-ban 
hozta létre a Civitas Alapítvány a 
Polgári Társadalomért. A gazdasági
társaság nyereségét helyi közösségek 
és a polgári társadalom fejlődését 
szolgáló projektekre használja fel az
Alapítvány. 

A Civitas Consulting csapatának 
összetétele 2017-ben változatlan 
maradt, mely stabilitást és kedvező 
környezetet biztosított a
szervezet fejlődésére. 

Ami a támogatási kérelmeket illeti, 
29 projektet vitelezett ki, ez az 
utóbbi tíz év legsikeresebb
eredménye. A projektek 
egyharmadának kedvezményezettje 
magánszemély volt, ami jelzi a 
vállalkozói szféra felé irányuló 
szakosodást.

A 2017-es esztendőben megerősítette 
együttműködését a korábbi 
közigazgatási partnereivel, FEADR 
vonalon. 

Ugyanakkor a csapat nagyszabású 
mezőgazdasági termékeket feldolgozó 
projekteken dolgozott, ami új 
élményként különleges elégtételt 
jelentett. 

A szolgáltatási portfólióban jól 
meghatározott volt a közbeszerzések 
terén nyújtott tanácsadói szolgáltatás, 
mely terület a jövőben egyre nagyobb 
szerepet fog betölteni.

Civitas
Consulting
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Csapatunk

BALOGH Márton
Regionális igazgató

KISS Emese
Gazdasági igazgató

Carmen CIOBANU 
Programigazgató

Valentin FILIP 
Programigazgató

Andreea SUCIU
Programigazgató

Cristina BADEA
Közgazdász

Andreea OLTEAN
Közgazdász

HAJOS Csilla
Közgazdász

GABOS Izabella
Adminisztratív titkár

Anna ȘARGOV
Projektvezető

KOLUMBÁN Gábor
Igazgatótanács elnöke

SMARANDA Enache
Igazgatótanács tagja

ECKSTEIN KOVÁCS Péter
Igazgatótanács tagja

BAKK Miklós 
Igazgatótanács tagja

HAJDÓ Csaba
Igazgatótanács tagja

ORBÁN Árpád
Igazgatótanács tagja

V
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Ko
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ri 
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Alina AUGUSTIN
Projektvezető

Claudiu JACOTĂ
Projekt asszisztens

Adrian M. POPA
Projektvezető

Alina ZAMFIR
Projektvezető

Antoneta STATE
Projektvezető

Gabriela DEMIAN
Projektasszisztens

Attila HUNYADI
Projektasszisztens

Gheorghiță TODICA
Célcsoport szakértő

LASZLO Edit
Projektasszisztens

Ágnes Evelin BALÁZS
ProjektasszisztensKo
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DÉNES Lajos-Géza
Ügyvezető és pénzügyi 

igazgató

BARTHA-PÁL Csaba
Projektmenedzser

BÁLINT Magdolna
Tanácsadó

KIS Zoltán
Programigazgató

BÁKAI Magdolna
Projektmenedzser

MOLNOS Zsuzsánna
Projektasszisztens

MENYHART Sarolta
Projektasszisztens

SZOTYORI Anna-Mária
Projektmenedzser

BUCUR Bernadett
Projektasszisztens 

PAKOT Mónika
Programigazgató

VÁGÁSI Katalin
Pénzügyi felelős

KULCSÁR Orsolya
Projektmenedzser
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UNIUNEA EUROPEANĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN 

(POCU)

Támogatók és partnerek

Támogatták projektjeinket
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Hazai partnerek
Fenntartható Társadalomért Központ Egyesület
LEADER Egyesület
Asociaţia Székelygyümölcs 
Közösségi Biztonsági és Mediációs Központ Alapítvány (CMSC)
Romániai Vállalkozási Oktatási és Fejlesztési Központ (CEED)
Román Központ az Európai Politikákért (CRPE)
Kolozsvári Központ a Közpolitikákért Egyesület (CENPO) 
Magyarszarvaskend (község)
Gyeke (község)
Kolozs Megyei Tanács
Cooperativa Agricola Lunca Someșului Mic
Mezei Méz Mezőgazdasági Szövetkezet 
Diakonia Keresztyén Alapítván
Lokodi Ifjusagi Alapitvany, Harghita
A Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány (FDSC)
GAL Homorod-Kukullo LEADER Egyesulet
GAL Someș Transilvan

GAL Campia Transilvaniei
GAL Someș Nadăș
GAL Sud - Vest Satu Mare
GAL Zona Satmarului 
GAL Microregiunea Someș Codru  
GAL Valea Crasnei și Barcăului 
Junior Achievement România (JAR)
Gyulafehérvár
Kolozsvár
Székelyudvarhely
Open Fields Foundation
PFA Stoian Vasile
SC Xerom Service SRL
Structural Consulting Group
Gyekei Általános Iskola
„Udvarhely Néptáncműhely”
World Vision România (WVR)

Agency for Rural Development of Istrian Region (AZRRI) (Croația)
Svájci Biodinamikai mezőgazdasági Egyesület (Verein für 
biologisch-dynamische Landwirtschaft)
Association pour Formation en Milieu Rural (AFMR ETCHARRY) 
(Franța)
ASUD (Italia)
Bulgarian Development Agency (Bulgaria)
Casa Artusi (Italia)
Ce.S.F.Or. (Italia)
CEFAL Emiglia Romagna Societa Cooperativa (Italia)
Centre Capacitació Agrária Manresa (Spania)

Comite Europeen de Coordination (CEC)  
Dolnośląska Organizacja Turystyczna (DOT) (Polonia)
EUROPANORAT (Germania)
Ormánság Egyesület
Tiszasas Község Önkormányzata
Region of Istria (Croația)
Ruskin Mill Trust (Marea Britanie)
Scuola Centrale Formazione (SCF) (Italia)
Society For Sustainable Development Design - DOOR (Croația)
Szent István Egyetem
GAK Nonprofit Közhasznú Kft (Magyarország)

Nemzetközi partnerek
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Kolozsvári Iroda

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

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

office@civitas.ro

Székelyudvarhelyi Iroda

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

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


