dezvoltare rurală

dezvoltare rurală

Fructele Tradiţiilor
Perioadă de implementare: mai 2009 - aprilie 2011
Coordonator: MÁR István
Finanţator: Fondul Norvegian prin intermediul Innovation Norway

„Obiectivul principal al proiectului FRUTRAD
a fost creşterea veniturilor economice ale întreprinzătorilor din mediul rural prin folosirea sporită şi sustenabilă a resurselor naturale, în special a varietăţilor tradiţionale de fructe şi speciilor
sălbatice de fructe de pădure. Ca şi efect complementar proiectul a contribuit la implementarea şi
a altor trei obiective complementare, cum sunt:
diseminarea de informaţii şi instruirea comunităţilor locale în legătură cu valoarea genetică şi
economică a plantaţiilor de pomi fructiferi şi a
speciilor sălbatice de pădure, accesibile în comunitate sau în împrejurimi, sporirea nivelului
de procesare a produselor locale prin susţinerea
transferului de know-how şi tehnologie în subregiune, dezvoltarea şi adoptarea unor metodologii specifice de marketing cu scopul de a asista
accesul produselor locale tradiţionale pe piaţa
de desfacere. Proiectul a fost implementat în 17
comunităţi locale (fiecare comunitate reprezentând un singur sat) alese pe baza rezultatelor
activităţilor anterioare implementate în aceste
comunităţi, însă efectul lui s-a extins în întreaga
regiune.”

Rezultate -------------------------------------------La terminarea proiectului putem afirma, că a avut un
efect deosebit în Regiunea Odorhei. Un singur exemplu:
livezile învechite și lăsate în paragină încep să fie reînnoite datorită faptului că oamenii încep să-și dea seama de
adevărata valoare a acestei moșteniri. Iar în Manufactura
de Procesare a Fructelor din Lupeni se prelucrează anual
tone de fructe. Finalizarea calendaristică a proiectului a
fost marcată de elaborarea unor materiale promoționale,
menite să atragă în continuare atenția asupra valorilor
noastre naturale. Astfel am realizat postere cu fructele
tradiționale din Regiunea Odorhei, un catalog al produselor marca Székelygyümölcs (Fruct Secuiesc), respectiv
o carte de bucate, conținând rețete tradiționale pe bazate
de fructe. Iar printr-un amplu film documentar am făcut
un rezumat al proiectului, început în 2009.

„Prin intermediul activităţilor planificate, acest program se axează pe relevarea informaţiilor şi cunoştinţelor tradiţionale cu scopul de a le integra într-un cadru de producţie
sustenabil care este mult mai apropiat de metodele aplicate de fermieri. Toate informaţiile
colectate în această fază sunt utilizate în cadrul cursurilor de formare, a activităţilor de
diseminare în cadrul întâlnirilor comunitare, şi de asemenea pentru implementarea acţiunilor publicitare planificate cu scopul de a atrage atenţia şi interesul către produsele locale.
Pe lângă aceste informaţii relevante şi oportunităţi de perfecţionare despre tradiţii şi posibilităţi economice, proiectul are și un rol important prin stabilirea în subregiune a unui
centru de asistență rurală cu scop demonstrativ. Această facilitate are un rol de incubator
pentru IMM-urile implicate în sectorul de producţie şi prelucrare a fructelor. Acest centru
este de pe acum un model de iniţiativă cu funcţii multiple. Totodată, prin lansarea centrului
de procesare fructe, s-a putut realiza mobilizarea mult mai amplă a fermierilor din zona
Odorhei care în ultimii 20 de ani au lăsat în paragină livezile de pomi fructiferi din cauza
lipsei posibilităților de valorificare a produselor. Prin procesarea fructelor cultivate și a
celor de pădure se deschide o nouă oportunitate pentru comunitățile rurale de a se implica
nestingherit în generarea de venituri complementare.”

MÁR István

ANTAL Géza
							
preot reformat,
sat Forțeni, judeţul Harghita
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Leader

Redescoperirea și formarea mediului înconjurător

Perioada de implementare: ianuarie – decembrie 2011
Coordonator: INCZE Zsuzsanna
Finanțator: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă
Parteneri: GAL Someş Transilvan, Gal Câmpia Transilvaniei, GAL Tovishat, GAL Ţara Năsăudului,
GAL Țara Secașelor, GAL Zona Sătmarului, GAL Homorod-Rika-Târnava

Perioada de implementare: februarie – octombrie 2011
Coordonator: PAKOT Mónika
Finanțatori: Fundația pentru Parteneriat, Apemin Tușnad S.A.
Parteneri: Școala Generală „Tamási Áron” din Lupeni, Școala Generală „Marosi Gergely” din
Şimoneşti, Școala Generală „Benedek Fidél” din Bisericani, Asociația Székelygyümölcs

Anul 2011 a fost un an de așteptare. Am așteptat rezultatele
selecției GAL-rilor, am așteptat răspunsuri la nelămuririle și
neconcordanțele existente, ghidurile și procedurile de implementare și am așteptat semnarea contractelor de finanțare.
Toate cele 7 GAL-uri cu care am lucrat au fost selectate și
autorizate fiind printre cele 81 din țară și 36 din Transilvania. Am continuat discuțiile și informările pe e-group și
am organizat o întâlnire de lucru cu GAL-urile din regiunile
Nord-Vest și Centru.

Rezultate -------------------------------7 GAL-uri autorizate care înseamnă investiții
de 21 milioane de euro în mediul rural.

INCZE Zsuzsa

„Proiectul «Redescoperirea și formarea mediului înconjurător» a avut ca scop sensibilizarea publicului
larg în privința conservării biodiversității prin salvarea varietăților de fructe tradiționale amenințate cu
dispariția în Valea Nicou Alb. Pentru a atinge acest
scop s-au formulat două obiective principale: 1) sensibilizarea elevilor (și indirect a locuitorilor) din Valea Nicou Alb pentru salvarea biodiversității, cu accent asupra livezilor/fructelor tradiționale care sunt
amenințate cu dispariția și crearea unor pepiniere la
nivel comunitar și 2) crearea unor baze de date referitoare la cultura și gastronomia fructelor tradiționale
și prezentarea acestora prin organizarea de expoziții,
prezentări și competiții, atât la nivel local cât și la
nivel regional. Pe parcursul derulării proiectului am
reușit să mobilizăm nu numai școlarii dar și membrii
comunității din 19 sate, fapt pentru care suntem mândri și ne bucurăm împreună pentru rezultatul obținut.
Sperăm că pas cu pas reușim să reînființăm pepinierele în această regiune care a fost de secole meleagul
fructelor tradiționale.”

Impact -----------------------------------------Din 13 comunități din Valea Nicou Alb, cca. 200
de elevi au participat la acest proiect. Cu ajutorul
experților în pomicultură, ]n 9 sate au fost înființate
pepiniere unde mai mult de 300 de puieți au fost
plantați de către elevi. Au fost organizate 5 concursuri la nivel local pentru școlari cu teme legate
de fructele tradiționale, dezbateri publice în zece
comune din Regiunea Odorhei referitoare la salvarea fructelor și livezilor tradiționale, și un concurs
„Gyümi-Ász” (As în fructe) în cadrul Festivalul
Fructelor precum și o expoziție tematică la Casa de
Cultură din Odorheiu Secuiesc.

PAKOT Mónika
„Atitudinea copiilor s-a schimbat
într-o direcție pozitivă: sunt mai atenţi
la fructele pe care le consumă. Dintro dată parcă merele culese în livada
bunicilor sunt mai gustoase, au fost
foarte interesaţi de procesul plantării
puieţilor, şi mulți dintre ei au hotărât
ca şi acasă să planteze pomi fructiferi
tradiţionali.”
GERÉB Ibolya
profesoară de biologie, Bisericani
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Festivalul Fructelor - Sat în Oraș

Realizarea site-ului Festivalului Fructelor

Perioada de implementare: iulie – septembrie 2011
Coordonator: PAKOT Mónika
Finanțator: Bethlen Gábor Alap (HU), Consiliul Județean Harghita, Fundația Civitas pentru
Societatea Civilă
Partener: Asociația Székelygyümölcs

Perioada de implementare: ianuarie - iunie 2011
Coordonator: KIS Zoltán
Finanţator: Bethlen Gábor Alap

„În perioada 22-25 septembrie 2011 Fundația
Civitas și Asociația Székelygyümölcs au organizat pentru a treia oară Festivalul Fructelor din
regiunea Odorhei și o Conferință Internațională.
Ideea de a organiza un astfel de eveniment s-a
născut în cadrul proiectului Fructele Tradițiilor
care, după doi ani, a devenit un proiect de sine
stătător. Festivalul a oferit o oportunitate unică
pentru poziționarea la locul cuvenit a produselor
locale obținute din fructe tradiționale și fructe de
pădure. Putem să afirmăm că am reușit să construim o legătură foarte strânsă între mici producători și consumatorii din mediul urban, fapt
ce are un efect pozitiv asupra regiunii Odorhei.”
PAKOT Mónika

Rezultate ---------------------------------------------• 17 comunități participante,
• 30 programe culturale,
• cca 200 diferite produse din fructe tradiționale,
• 14.100 vizitatori,
• o conferință internațională

„Succesul primelor două ediții ale Festivalului
Fructelor din Regiunea Odorhei, respectiv interesul manifestat de public pentru detaliile ediției din
2011 ne-au condus la ideea să realizăm o pagină
web dedicată exclusiv acestui șir de manifestări. Pe
lângă asta am considerat ca element promoțional
foarte important prezentarea posibilităților turistice și de agrement din această regiune. Astfel am
proiectat un site în care am combinat promovarea
festivalului cu descrierea oportunităților turistice complementare, îndemnând oamenii din toate
părțile lumii să nu ezite să viziteze plaiurile noastre mirifice și să cunoască oamenii ospitalieri de
aici și tradițiile lor seculare.”
KIS Zoltán

Impact ------------------------------------------------Site-ul a fost pus în funcțiune în vara anului 2011. În ajunul festivalului a înregistrat un număr crescut de vizitatori, ca dovadă a interesului crescut față de eveniment
dar și ca rezultat al promovării eficiente a paginii web
www.festivalulfructelor.ro.

„Ne-am simțit foarte bine, un sentiment deosebit de plăcut
ne-a cuprins participând la festival, fiind la un loc cu alți consăteni, făcând cunoștință cu reprezentanții altor comunități
și cu tradițiile lor. Am avut prilejul să devenim mai bogați în
experiențe. La început ne-a fost puțin mai greu, dar pe parcurs
lucrurile s-au îmbunătățit și suntem foarte satisfăcuți. Suntem
foarte mândri că am putut reprezenta satul Firtănuș. Sperăm cu voia lui Dumnezeu –că vom fi aici și la anul.”
KELEMEN Éva
Firtănuș, localitatea care a participat
pentru prima dată la festival
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Curs de calificare pentru pomicultori

Sate implicate în proces de cunoaștere: cum se auto-dezvoltă
sateleeuropene?

Perioada de implementare: decembrie 2011 – martie 2012
Coordonatori: PAKOT Mónika, KULCSÁR Orsolya
Finanţator: Bethlen Gábor Alap
Partener: Asociaţia Székelygyümölcs

Perioada de implementare: septembrie 2010 – august 2012
Coordonator: CSÁKI Rozália
Finanţator: Lifelong Learning Program, Parteneriate Grundtvig
Parteneri: Laendliche Erwachsenenbildung Thueringen e.V. (LEB) (coordonator) -Germania;
SFOF-Djursland - Danemarca; Association for Lifelong Learning - Ungaria; Landelijke Gilden vzw
- Belgia

„Datorită interesului crescut manifestat de
agricultorii din regiunea Odorhei, împreună cu
Asociaţia Székelygyümölcs am iniţiat organizarea unui nou curs de pomicultori, în perioada
decembrie 2011 – martie 2012. În decembrie am
început pregătirea teoretică cu 32 de persoane
înscrise, printre care au fost și din Ciuc, și din
Covasna.”

„În anul 2011 am derulat mai multe evenimente în
cadrul proiectului. Din cele cinci vizite de studii
internaționale planificate, trei au fost desfășurate
în acest an. În martie am fost în Ungaria, în mai
în Belgia, iar în septembrie noi am găzduit echipa sosită din patru țări. Pe parcursul acestor vizite de studii am avut oportunitatea să cunoaștem
comunități rurale care se gospodăresc eficient, am
cunoscut proiecte interesante și oameni entuziaști
care lucrează pentru un viitor mai bun și sustenabil pentru comunitatea lor. Printre tematicile
proiectelor rurale vizitate am identificat teme de
educație pentru adulți, agricultură susținută de
comunitate, turism bazat pe resurse locale, sat
revitalizat printr-un eveniment, modele de valorificare a produselor locale prin rețele locale. Am
participat la vizite de studii inspiratoare de la care
ne-am întors cu idei noi, convingeri și prietenii.”

KULCSÁR Orsolya

Rezultate ---------------------------------------------În anul 2011 au fost derulate trei vizite de studii:
• Ungaria, unde o echipă de 14 adulți a vizitat satele
Nagykálló, Géberjén, Túristvándi, Rozsály.
• Belgia, în regiunile Heuvelland și Ieper, tot cu o
echipă de 14 inși, am cunoscut mai mult de șase
povești de succes.
• în septembrie am găzduit un grup alcătuit din 20
persoane venite din patru țări. Le-am prezentat proiectul nostru, Fructele Tradițiilor, traseul de biciclete cu tematică din regiunea Odorhei, patrimoniul
construit și tradițiile vii din Dârjiu și proiectele comunitare din Bențid

CSÁKI Rozália
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Servicii de informare și consultanță pentru fermieri
Perioada de implementare: 2009 – prezent
Coordonatori: BARTHA-PÁL Csaba, KIS Zoltán

„Ca dovadă a dedicării Fundației Civitas pentru
sprijinirea dezvoltării rurale, în cadrul Centrului
pentru Dezvoltare și Asistență Rurală din municipiul Odorheiu Secuiesc am fost la dispoziția fermierilor și în anul 2011 cu servicii de asistență în
domeniile de interes. Astfel, am oferit informații
și asistență de specialitate legate de:
• înființarea și administrarea întreprinderilor din mediul rural;
• identificarea posibilităților de finanțare
pentru agricultură şi dezvoltare regională, consultanță în redactarea cererilor de
finanțare și al dosarelor cererilor de plată;
• realizarea produselor locale (materii prime, tehnologie, utilaje, ambalare etc.);
• prospectarea oportunităților de piață,
sprijinirea pătrunderii pe piață a produselor, asistență în marketing.”

„Participarea la un schimb de experienţă pentru mine reprezintă întotdeauna o piatră de
hotar. Pot cunoaşte alte comunităţi şi pot constata că nici în alte locuri viaţa nu este întotdeauna roz! Pretutindeni trebuie să lupți pentru unitatea comunităţilor, pentru progres,
oricât de mic ar fi, pentru că este foarte valoros pentru noi! Cel mai viu mi-a rămas în
amintire povestea satului Abele din Franţa. Este un caz limită din toate punctele de vedere:
o parte din sat aparţine Franţei, iar cealaltă parte este situată pe teritoriul Belgiei. M-a
șocat dezinteresul reciproc existent între comunităţile flamandă si franceză.
Când ajung acasă întotdeauna preţuiesc din ce în ce mai mult ceea ce este al nostru,
tradițiile și obiceiurile noastre. După fiecare călătorie de acest fel îmi simt mai puternice
rădăcinile care mă leagă de această glie, de pământul meu natal!”

Rezultate ---------------------------------------------În perioada 2011 am răspuns prin consultanță personalizată
la peste o sută de solicitări, în domenii diverse. Am asistat
aproximativ 50 de persoane în redactarea și depunerea
cererilor de finanțare. Aceste cereri s-au referit la
finanțarea fermelor de semi-subzistență și proiecte de
împăduriri, aferente programului FEADR.

KIS Zoltán

MÁTHÉ Ildikó
agent de dezvoltare locală, Petreni
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dezvoltarea societăţii civile

Parteneriat pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale
unitariene
Perioada de implementare: 2005 – prezent
Coordonatori: PAKOT Mónika, KULCSÁR Orsolya
Finanţatori: Fundația Comunitară din Odorheiu Secuiesc, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă
Parteneri: Comunitățile unitariene rurale
„Proiectul Parteneriat pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor unitariene rurale, lansat în
anul 2005, s-a transformat din anul 2010 într-o
rețea de parteneriate. Astfel, pe baza unei hotărâri comune a membrilor rețelei continuăm cooperarea profesională, ceea ce constă în întâlniri
ordinare, consiliere profesională în scrierea și
managementul proiectelor, organizare de evenimente comunitare, organizarea de traininguri
pentru membrii comunității. În cadrul proiectului „Împreună suntem mai mulți – să punem
bazele viitorului!” Fundația Civitas a susținut
un training de team-building și de dezvoltare
comunitară în perioada 22-24 august, în localitatea Locodeni, unde au participat 19 tineri din
5 comunități unitariene rurale (Bențid, Bezid,
Goagiu, Calnic și Rareș).”
PAKOT Mónika

Rezultate ---------------------------------------------La sfârșitul trainingului, toți cei 19 participanți au dezvoltat 5 idei de proiecte locale, pe care tinerii vor dori să le
implementeze acasă împreună cu preoții și comunitățile
locale.

„Datorită acestui training am mai multă încredere în
mine, mi-am descoperit competențele personale și am
învățat lucruri noi despre organizarea comunității.”
BENCZÉDI Zsófia
participant la training, Benţid
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Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni din Odorheiu Secuiesc – un
serviciu permanent în comunitate
Perioada de implementare: 2002 – prezent
Coordonator: MIHÁLY István (manager BCC)
Finanţator: Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă (din fonduri proprii),
la care a contribuit şi partenerul fondator, Primăria Municipiului Odorheiu
Secuiesc. În anul 2011 am avut o finanţare şi din partea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

BCC Odorheiu Secuiesc furnizează în mod curent servicii
de informare şi consiliere pentru cetăţeni pentru a-i sprijini în soluţionarea problemelor lor şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor. Informarea şi consilierea este oferită în
mod confidenţial, gratuit, imparţial şi independent, asigurându-se accesibilitatea pentru toţi cetăţenii.
Domeniile de bază în care se oferă serviciile sunt următoarele: sănătate, asistenţă socială, asigurări sociale , raporturi de muncă, protecţia consumatorului, drepturi şi
obligaţii civile, regimul proprietăţii, impozite şi taxe, învăţământ, procedură notarială, protecţia copilului şi servicii
publice.
Rezultatul cel mai evident este că serviciul stă la dispoziţia
cetăţenilor din zona Odorhei continuu, fără întrerupere din
anul 2002. Serviciile de informare şi consiliere oferite de
BCC au fost solicitate în mod direct de la deschidere până
la sfârşitul anului 2011 de peste 25.400 de persoane.
În anul 2011, datorită unui proiect finanţat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita am reuşit, printre altele, să asigurăm timp de 6 luni un
serviciu de consiliere juridică, serviciu care a fost foarte
apreciat de beneficiari.
Prin multitudinea metodelor de informare şi consiliere respectiv prin diseminarea informaţiilor de către beneficiarii
direcţi pentru rude, vecini, prieteni, colegi de lucru, în mod
direct sau indirect serviciile „ajung” anual la aproximativ
la 30.000 de persoane din comunitate.
BCC Odorheiu Secuiesc are un rol important nu numai datorită serviciilor de informare şi consiliere acordată cetă-

Rezultate pentru anul 2011 ----------------------------------------------------------------------• 1.644 de cazuri de informare şi consiliere înregistrate, ceea ce înseamnă că la serviciile BCC au
apelat în mod direct circa 2.600 de persoane
• 25 de articole publicate în ziarul regional Udvarhelyi Híradó în rubrica „Informaţii utile”
• Informări constante prin pagina web www.sansz.ro, realizată de către Parteneriatul Social Local, şi
actualizată permanent de echipa BCC (numărul vizitatorilor a ajuns peste 11.500)
• Informarea publicului larg prin cele două infochioşcuri instalate în locuri publice, frecventate de
mulţi cetăţeni

ţenilor ci şi prin munca depusă în alte proiecte sociale din
regiune, colaborând cu alte organizaţii, instituţii şi valorificând experienţa dobândită în cursul activităţilor.
BCC, prin Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă, este
membru în Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere
pentru Cetăţeni, care reprezintă interesele a 37 organizaţii
neguvernamentale care au înfiinţat Birouri de Consiliere
pentru Cetăţeni şi puncte de lucru mobile în peste 40 de
localităţi urbane şi rurale din ţară.

„Existenţa acestui birou este foarte necesară, oferă multor oameni informaţii precise şi corecte. Consiliera este foarte amabilă şi pregătită. Succes în continuare!”
Beneficiar servicii BCC
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Cultură civică – revista de specialitate „Civil Fórum”

Implică-te în viitorul tău! Unlimited Potential

Ediția a XII-a (2011)
Coordonator: CSÁKI Rozália
Finanţator: Bethlen Gábor Alap (HU), Consiliul Județean Harghita

Perioada de implementare: 2005 – 2011
Coordonator: DOBÂRTĂ Ana
Finanţator: Microsoft Romania

„A face parte din societatea civilă constituie o responsabilitate față de comunitatea/
comunitățile și societate în favoarea cărora ne desfășurăm activitățile. Protecția valorilor și exercitarea/validarea principiilor
civile, a «culturii civice» necesită profesionalism, necesită o dezvoltare continuă. Cultura civică cuprinde grupurile care se autoorganizează în jurul unor valori comunitare,
cuprinde personalități care activează pentru
comunitățile lor, cuprinde inițiative noi, rezultate și modele exemplare.
Revista «Civil Fórum», ca revistă de specialitate unică în Ardeal, a răspândit și răspândește
cultura și cunoștința civilă particulară astfel
contribuind la dezvoltarea societății civile.
Prezentăm exemple de bună practică, transmitem cunoștințe de specialitate, încurajăm
activitățile similare, precum și colaborarea la
nivel comunitar. Toate acestea pentru a crea
publicitate și a difuza către un public cât mai
larg cultura civică.
Revista apare la fiecare trei luni cu numere
tematice. Ca redactor șef al acestei reviste
– deja de șapte ani – fiecare număr reprezintă o aventură căci am posibilitatea de a
face cunoștință cu oameni extraordinari și
inițiative valoroase, idei de specialitate prin
care eu însămi mă dezvolt. Îmi doresc ca
această revistă să inspire și să contribuie la
dezvoltarea mai multor ONG-uri și persoane
devotate societății civile.”

Rezultate ------------------------------------------------În 2011 au ieşit de sub tipar patru numere:

E-centrele au apropiat zona rurală de mediul
on-line, de o nouă lume la început necunoscută
oamenilor de la țară. Calculatorul a deschis noi
perspective de dezvoltare a cursanților.”

Publicitatea în societatea civilă
Ediția a XII-a, nr. 1, ianuarie – martie 2011
Strategii şi posibilităţi de atragere de fonduri
Ediția a XII-a, nr. 2, aprilie - iunie 2011
Voluntariatul
Ediția a XII-a, nr. 3, iulie – septembrie 2011
Dezvoltarea sustenabilă – economie-protecţia mediuluisiguranţă socială
Ediția a XII-a, nr. 4, octombrie – decembrie 2011

DOBÂRTĂ Ana

În 2011 în e-centre s-au organizat cursuri pentru peste
1.020 de persoane, începând de la utilizarea calculatorului, manager de proiect, cursuri de contabilitate primară, cursuri pentru fermieri în vederea accesării fondurilor
europene, cursuri de limba engleză, antreprenoriat rural. În 2011 pragul ne-a fost trecut
de peste 5.000 de utilizatori. Am oferit peste
2.000 ore de instruire.

Pe parcursul acestui an am dezvoltat site-ul revistei
(www.civilforumlap.com) și am colaborat cu mai mult de
100 de specialiști, printre ei reprezentanți ai ONG-urilor, ai
mediului academic, ai întreprinderilor și instituțiilor publice. Am tipărit 2.000 de exemplare prin care am informat
aprox. 2.000 de cititori
„Comunitatea noastră a fost ajutată foarte mult de e-centru. Mulți tineri care s-au înscris la liceu și nu prea
aveau habar de lumea calculatorului ne-au trecut pragul, au urmat cursuri de utilizare a calculatorului și
acum au rezultate foarte bune la orele de informatică.
Am lucrat foarte mult și cu adulții din comunitate care au fost încântați că au avut ocazia să participe la astfel
de cursuri, chiar dacă la început unii au zis, că le este rușine că încep atât de târziu să urmeze cursuri de IT,
dar după ce au urmat cursurile folosesc permanent calculatorul și nu le pare rău.
Înainte să înființăm e-centrul, doar 10% din localnici aveau calculatoare acasă, dar după ce au urmat cursurile procentul deținătorilor de calculatoare a crescut până la 45-50% și cu cel puțin 50% a crescut numărul de
abonați la internet. Pe scurt e-centrul a atras localnicii mult mai aproape de lumea virtuală.”
BUDAI Tamás
coordonator e-centru Chișlaz, județul Bihor

CSÁKI Rozália
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Portal de ştiri www.ongcluj.ro

Reţea comunitară – Pregătirea asociaţiilor comunale şi teritoriale
pentru dezvoltarea şi crearea valorilor economiei şi a societăţii
prin programe şi colaborare

Perioada de implementare: 2010 – prezent
Coordonator: DOBÂRTĂ Ana
„Portalul de știri www.ongcluj.ro a apărut în
2010 și va avea activitate permanentă. Are scopul de a promova ONG-le clujene, dar și de a
le oferi informații utile din domeniul surselor de
finanțare destinate ONG-lor, cursuri de interes,
evenimente, oferte de voluntariat, concursuri,
cam orice informație de interes pentru ele. Din
2011 portalul are și pagină Facebook, astfel că
informația ajunge cât mai rapid la un număr
mare de persoane.”

Rezultate -----------------------------------------• 80 de ştiri publicate
• peste 300 de ONG-uri active în baza de date
• 264 de utilizatori care ne urmăresc pe Facebook

DOBÂRTĂ Ana

Perioada de implementare: octombrie 2010 – aprilie 2011
Coordonatori: CSÁKI Rozália, MIHÁLY István, PAKOT Mónika

„Constituie o recunoaștere profesională implicarea noastră
în acest proiect, căci am fost invitați în calitate de specialiști.
Prin acest proiect avem oportunitatea de a transfera expertiza noastră acumulată de-a lungul anilor în dezvoltarea
ONG-urilor și a rețelelor. Totodată ne oferă posibilitatea de
a întări și lărgi colaborarea cu mai multe ONG-uri locale și
din afara granițelor.”
CSÁKI Rozália
„Proiectul s-a născut din parteneriatul Administraţiei Judeţene Autonome Hajdú-Bihar (HU) şi Eparhia pe lângă
Piatra Craiului din județul Bihor (RO) având obiectivul
principal dezvoltarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale pentru a contribui astfel la dezvoltarea socio-economică a celor două județe. Partenerul profesional al lor
este organizația HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ (Centru de Dezvoltare al Societății
și al Economiei Comunitare). Ei ne-au invitat să asigurăm expertiză în dezvoltarea organizațională a celor trei
organizații civile din județul Bihor, respectiv: Asociația
Regională Creștină Erdőhát, Fundația Febe din Arpăşel și
Căminul Creştin de Bătrâni din Tinca.”
MIHÁLY István

„Fundația Comunitară Cluj caută cadre inovative, interactive și flexibile pentru a-și promova campaniile de
atragere de fonduri, dar și oportunitățile de finanțare - începând cu social media, până la platformele online
special concepute, precum cea dezvoltată pentru concursul de înot Swimathon sau pentru Fondul „U pentru
Cluj”. Iar faptul că avem acces la platforma ONG Cluj ne permite să ne conectăm cu alte organizații, să le
cunoaștem nevoile și să promovăm în rândul acestora oportunitățile de finanțare pe care le oferim.
În plus, această platformă are potențialul de a deveni acel agregator de idei bune și modele în mediul nonprofit, care să reunească inițiative și oportunități și - de ce nu? - să lanseze și să susțină proiecte și campanii
comune”.
ŞERBAN Simona
Director Executiv - Fundația Comunitară Cluj
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„În cadrul activităţilor derulate de cele trei organizaţii,
după evaluarea nevoilor, au fost stabilite viziunea, misiunea şi strategia organizaţională. Pe baza acestor elemente
am pregătit portofoliile de programe şi servicii astfel încât până la sfârşitul proiectului organizaţiile au întocmit
proiecte concrete care pot fi înaintate spre finanţare. Este
foarte importantă şi colaborarea începută între organizaţiile participante, munca în reţea şi parteneriatele născute în
urma proiectului.”
PAKOT Mónika

Civitas.2011

Raport anual

„Consultanţa primită din partea Fundaţiei Civitas
ne-a fost de mare folos. Pentru prima oară am reuşit
să formulăm viziunea Asociaţiei FEBE: Arpăşel să fie
o comunitate activă clădită pe încredere şi solidaritate,
fidelă tradiţiilor sale, dar deschisă şi spre nou, membrii
ei susţinându-se reciproc şi fiind sensibili la problemele
sociale. Pornind de la această viziune am reuşit să finalizăm şi o strategie pentru viitor. Mulţumim mult!”
FILEP Ferenc
preot reformat, Arpăşel
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Programul partenerial – SANSZ
Perioada de implementare: 1997 – prezent
Coordonator: ORBÁN Árpád
Finanţator: LIA e.V. – Jugenddorf Lokod – Germania, Fundaţia Civitas

Cu toții ştim că numai printr-un parteneriat luat în serios
putem interveni eficient în tratarea problemelor sociale, dar
în zona noastră (zona Odorhei) noi am şi demonstrat acest
lucru.
Avem strategie şi credem în sloganul: „Parteneriatul de
azi, o şansă pentru mâine”, iar cei 15 ani de funcţionare
a parteneriatului social local ne îndreptăţesc să declarăm
că suntem capabili de a conduce acest „program” în
continuare, și simțim această răspundere.
Reuşim să cofinanţăm/să subvenţionăm proiectele noastre
din bugetele locale şi centrale în proporţii deja însemnate,
pentru că am demonstrat necesitatea acestor iniţiative
şi munca noastră este deja recunoscută (și) de autorităţi.
Se schimbă mentalitatea actorilor sociali şi lucrăm tot
mai mult în parteneriate, putând deja enunţa că sistemul
şi reţeaua visată funcţionează din ce în ce mai bine. Noi,
în afara construirii parteneriatului lucrăm mai mult cu
Fundaţiile LIA şi Wolter în tratarea problemelor tinerilor
orfani şi defavorizaţi.
Este importantă şi colaborarea acestui consorţiu social
cu organizaţiile civile din Tatabánya – Ungaria, oraş cu
care este înfrăţit oraşul Odorheiu Secuiesc. Sunt multe
proiecte comune, multe prietenii, iar în vederea dezvoltării
acestora facem şi schimburi de experienţe. Astfel în luna
decembrie 2011 au participat mai multe organizații civile la
„Conferința Internațională a Voluntarilor și la dezvoltarea
proiectelor comune în Tatabánya.”
Între 27-31 decembrie 2011 am putut realiza, din nou, cu
ajutorul acestui parteneriat (dar şi cu munca voluntară
a angajaţilor Fundaţiei Civitas) o foarte mare acţiune
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umanitară (în al treilea an consecutiv) în Secuime şi în
Transilvania. Sub conducerea Ordinului Cavalerilor
Johannita şi a grupului ATU din Germania, şi prin
coordonare fundaţiilor LIA din Germania şi din ţară,
au fost distribuite pentru familii de nevoiaşi 13.000 de
pachete standard (cu 11 camioane), ce conţineau alimente
şi materiale de îngrijire corporală de bază de cca. 16 kg.
Aceste pachete au fost realizate de oameni de bine, de
familii și școlari (elevi) din Germania.
Totodată, în anul 2011 s-a întărit Asociaţia „Transylvania
Rescue Team – Erdély Mentőcsoport”, o organizație de
ajutor atât de necesar la evenimente neașteptate (catastrofe
naturale, accidente, dispariții, etc.).
Puteți urmări mai multe pe www.sansz.ro, www.gondviseles.
org, www.erdelymentocsoport.hu
„Fundația Civitas ne ajută
să fim mai organizați și mai
eficienți, pentru că, singure,
ONG-urile sociale, nu au fost
considerate parteneri egali
pentru administrațiile publice.
Mulțumim!”
SZILÁGYI Csaba
director LIA

Civitas.2011
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Ycity 2011
Perioada de implementare: aprilie 2011 - noiembrie 2011
Coordonatori: KULCSÁR Orsolya, PAKOT Mónika
Finanţator: Youth in Action Programme
Parteneri: Team Ycity, NGO Krantas, LSR-MV - Lituania
„Fundația Civitas, însoțită de 10 voluntari a participat la un schimb de tineri în Lituania în perioada
29 iulie și 5 august 2011. Proiectul se numește Ycity
(Orașul Tinerilor) este vorba de crearea unui spațiu
unde participanții, împreună, pot acționa liber și
pot face schimbări bazate pe viziunea lor despre o
viață mai bună. Ycity`11 a fost un spațiu unde tinerii
din Danemarca, Lituania, Germania și România au
creat o comunitate temporară, care a fost însuflețită
cu visele și implicarea personală a participanților.
Pe parcursul alcătuirii echipei noastre Fundația Civitas i-a selectat pe acei tineri care sunt activi în
comunitățile lor. Astfel, echipa a fost compusă din
voluntarii și angajații Fundației Civitas, tinerii activi din comunitățile unitariene, voluntarii Fundației
Comunitare și Asociației Vulticulus. Membrii echipei au prezentat muzica și dansurile noastre populare, precum și prăjiturile noastre tradiționale.
Am transformat astfel 10 tineri voluntari în oameni
cu experiențe de neuitat.”
KULCSÁR Orsolya
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„Să fiu destinsă, să fiu sinceră, să simt că trăiesc în libertate! Toate acestea le-am învățat și experimentat acolo. Sunt atât
de fericită că am putut să am parte de această experiență. Îmi
doresc să păstrez acest sentiment pentru fiecare minut al vieții
mele. Va fi minunat dacă am putea da mai departe acest sentiment de nedescris tinerilor noștri.”
KOVÁCS Zsuzsa
beneficiar
„Acolo am realizat că suntem capabili să mobilizăm 50 de tineri și nu e vorba doar de participarea lor la workshop-uri, dar
și de faptul că au fost în stare să ne împărtășească opiniile lor.”
NAGY Zsolt
beneficiar
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Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi
promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole

Interviuri cu mici antreprenori

Perioada de implementare: februarie 2010 – aprilie 2012
Coordonator: CIOBANU Carmen
Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Parteneri: Fundația Centru pentru Asistență Rurală, Fundația EOS România, Asociația Geomujer XXI

„Anul 2011 a însemnat pentru acest proiect maturizarea ideilor de afaceri a cursanților luând
forma planurilor de afaceri care au fost dezvoltate cu sprijinul experților implicați. Dintre
acestea, cele mai bune vor fi selectate pentru a fi
prezentate la o conferință ce va reuni investitori
privați, reprezentanți ai autorităților responsabile cu fondurile europene și reprezentanți ai băncilor. Se intenționează astfel crearea unui context
favorabil dezvoltării de parteneriate pentru materializarea planurilor de afaceri.”

•
•
•
•

Localitate: Sălățig/ jud. Sălaj
Vârstă:26
Studii: superioare
Loc actual de muncă:
- responsabil tehnic, Grup de Actiune Locală Tovishat,
- proiect manager Asociaţia Tamasz & Dorcas Aid International
• Pasiuni: relații internaționale, diplomație, voluntariat, activități non-profit

Rezultate ---------------------------------------------• 123 cursanți instruiți pentru dezvoltarea
competențelor antreprenoriale și a competențelor
informatice
• 75 zile de instruire
• 123 persoane asistate în dezvoltarea planurilor de
afaceri

Majoritatea studenților doresc să rămână în marile orașe în care au absolvit facultatea. Tu faci
parte din acea categorie de studenți care s-au întors acasă, în satul unde au crescut. Care a fost
motivul?

”Am auzit de multe lucruri de care nu am auzit până acum și nu
am avut ocazia să aud de ele. Mi-a plăcut cum a fost explicat totul,
și cred că s-a făcut cam tot ce s-a putut face pentru noi în acest
moment.”
KUN Jolan Julianna
cursant Verveghiu, județul Sălaj

Am crescut într-o familie în care responsabilitatea față de comunitate a fost o cerință de adaptare și care a determinat viața noastră și activitățile
noastre zilnice. Tatăl meu, un fost alcoolic și
preot reformat a cunoscut problemele de bază
ale societății noastre prin experiența prin care a
trecut. Din această cauză el și-a dedicat viața și
munca pentru salvarea persoanelor dependente
de alcool și familiilor în care această boală este o
problemă serioasă. În percepția lui, asta este datoria lui pentru că el a fost salvat. Așa am crescut,
am mâncat de multe ori micul dejun împreună
cu bolnavi care au venit în casa noastră în timpul
nopții având nevoie de ajutor. Bineînțeles, ăsta nu
este un dreamjob în ceea ce privește salariul și nu
m-am putut baza pe ajutorul părinților mei după
licență. M-am întors în județul Sălaj unde nu am
găsit loc de muncă până când am decis împreună

CIOBANU Carmen
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			Informații generale:
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cu un prieten bun să creăm locuri de muncă prin
proiecte UE și prin afaceri prin care vrem să întărim sfera civilă în zona noastră. Prin asta sperăm
că putem da un răspuns pentru problemele sociale
care distrug comunitatea, căsătoria, familia, biserica și încrederea între oameni.
Ne poți enunța și detalia puțin ideea ta de afacere din cadrul cursului de competențe antreprenoriale, la care ai participat prin proiectul
„Îmbunătățirea calității resurselor umane și
promovarea antreprenoriatului în activități nonagricole”?
Ideea mea a fost înființarea unei spălătorii auto în
Sălățig. Investiția ar fi lângă clădirea de reabilitare pentru alcoolici unde bolnavii și voluntarii pot
să lucreze. O parte din profit va merge la centrul
de reabilitare prin care misiunea organizației va fi
susținută. Deci, viziunea mea este conectarea sferei IMM-urilor cu sfera civilă, non-profit. Salvarea
unui om care are o profesie, studii, familie, casă,
teren dar este alcoolic și din cauza asta pierde tot,
reprezintă o investiție foarte bună pentru mine.
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De ce te-ai decis asupra acestei idei și care este plin de idei, voință și credință. Pentru a-mi atinnecesitatea ei?
ge obiectivele lucrez mult și colaborez cu oameni
Cred ca ar avea un impact pozitiv atât în sensul valoroși.

se folosi aditivi sau alte tipuri de lianți sintetici, Ați început să faceți demersuri pentru demaraprocedeu care conduce la obținerea unui combus- rea afacerii? Dacă da, care sunt acestea? Dacă
nu, care sunt impedimentele?
tibil 100% ecologic.

economic cât și social. Este o idee simplă și ușor
de realizat. Un bun start.

Când v-a venit această idee și care credeți că Ideea pe care am prezentat-o la cursul de
competențe antreprenoriale se referă la o linie
sunt punctele ei forte?
Ideea mi-a venit de la necesitatea de a-mi încălzi compactă de fabricare, a cărei valoare este prea
propria locuință la costuri cât mai mici şi eficienţă mare și imposibil de realizat în acest moment, dar
crescută. Puterea calorică a bricheților este mult am achiziționat un utilaj de capacitate mai mică,
mai mare decât a lemnului, spaţiul de depozitare pentru producere de bricheți din biomasă. În prieste de 7-8 ori mai mic decât în cazul lemnului. ma parte a anului am achiziționat și utilajele agriUn lucru foarte important este protecţia mediului, cole specifice pentru adunarea biomasei, cu ajuprin ardere se produce o cantitate mică de CO2 şi torul cărora am început producția materiei prime
pentru fabricarea bricheților.
cenuşă.

Ce te motivează să crezi în această idee?
Am avut foarte multe idei bune pentru o afacere și
cineva le-a realizat a doua zi. Însă am văzut prea
multe exemple și bune practici care demonstrează ce poate să realizeze un antreprenor motivat.
Nu am timp să fiu pesimist. Am aproape 27 ani,
nu am plecat din România, trăiesc în Sălaj și sunt

Care crezi că sunt principalii pași pe care ar trebui să îi parcurgi în demararea afacerii tale?
Am învățat foarte mult despre următorii pași prin
cursul de antreprenoriat rural. Fiind conștient ce
înseamnă activitatea în relații publice, văd diferite
proiecte în lume care nu sunt investiții mari, dar
printr-o comunicare eficientă și plină de fantezie
proiectele devin renumite. Pentru proiectul meu,
cred că următorul pas ar fi elaborarea unui plan de
marketing prin care o afacere poate să pornească
o mișcare întreagă pentru o schimbare pozitivă.

			Informații generale:
• Localitate: Cojocna/ județul Cluj
• Vârstă: 42
• Studii: Liceul de Telecomunicații „George Barițiu”
• Loc actual de muncă: Șomer
• Pasiuni: mecanica - mașinile, muzica, informatica, fotografia și tot ce
este nou.
Domnule Debreczeni, ne puteți prezenta în câteva cuvinte ideea dumneavoastră de afacere,
idee pe care ați prezentat-o în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea calității resurselor umane în
mediul rural și promovarea antreprenoriatului
în activități non-agricole”?

Puteți să descrieți în câteva cuvinte piața căreia Voi începe producția bricheților în scurt timp, în
incinta gospodăriei, la început pentru consumul
vă adresați?
propriu, urmând ca în perioada următoare să ameProdusele mele se adresează în principal consuma- najez și terenul care era destinat implementării
torilor casnici din mediul rural care dețin centrale proiectului inițial.
termice pe peleți, centrale termice pe combustibil
solid si sobe tradiționale în cazul bricheților.

rea materiei prime, biomasa (resturi vegetale, iarbă energetică). În urma recoltării culturilor rămân
resturi vegetale care de cele mai multe ori sunt
arse, acestea ar putea fi o parte din materia primă.

Folosirea energiei regenerabile mă preocupă de
mai mult timp. Peleții / bricheții sunt combustibili
Doresc să deschid o linie de fabricare bricheți solizi ecologici, având ca materie primă la bază
și peleți în comuna Cojocna, unde activitatea deșeuri de material lemnos sau orice alte resturi
de bază este agricultura. În acest domeniu deţin vegetale. Procesul de producție constă în principal
experiență, am utilajele necesare pentru produce- într-un procedeu de deshidratare și presare fără a
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Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale
Perioada de implementare: august 2010 - iulie 2012
Coordonator: BALOGH Márton
Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013
Parteneri: Consiliul Județean Alba (solicitant principal), Structural Consulting Group, Centrul de
Formare Continuă şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţă Socială (CFCECAS), Die Querdenker

„Proiectul vizează un domeniu foarte nou şi interesant pentru România şi anume, crearea şi funcţionarea unor structuri de tip economie socială
şi corelarea acestui model cu incluziunea socială
prin promovarea pe piaţa forţei de muncă a unor
persoane aparţinând grupurilor vulnerabile. În
cadrul proiectului, în acord cu ceea ce ne-am
propus, se desfăşoară o serie de activităţi vizând
dezvoltarea de centre resursă privind economia
socială, înfiinţarea unor unităţi de tip economie
socială şi dezvoltarea prin intermediul acestora
a unei reţele integrate de servicii sociale. O atenţie deosebită se acordă, de asemenea, preluării
de exemple de bună practică din Austria şi promovării conceptului dezvoltat în cadrul proiectului la nivelul mai multor regiuni de dezvoltare
din România.”
BALOGH Márton

Rezultate ---------------------------------------------• Cinci centre de resursă privind economia socială înfiinţate, dotate şi funcţionale.
• Trei structuri de tip economie socială înfiinţate, dotate şi funcţionale.
• Servicii suport funcţionale în toate cele cinci centre
de economie socială.
• Organizarea şi derularea unor cursuri de instruire
pentru angajaţii din centre, structuri de economie
socială, psihologi.
• Existenţa unei pagini web funcţionale
„Centrul Comunitar Resursă Abrud, care se află sub coordonarea mea, a luat naștere pe 1
iunie 2011 și numără 5 specialiști care oferă suport și asistență pentru grupurile vulnerabile, pentru acele servicii care nu sunt acoperite de serviciile publice sau private de asistență
socială din comunitate. Echipa specialiștilor din centru au oferit consiliere vocațională și
self-marketing pentru un număr de 30 de beneficiari cu dizabilități și vulnerabili din punct
de vedere economic, o parte dintre ei au urmat un stagiu de practică la antreprenori locali,
iar o parte au fost incluși pe piața muncii. Printre principalele activități, putem enumera:
ecologizarea unui parc, atelier confecționare ornamente de Crăciun care au fost vândute
în cadrul unui eveniment caritabil.
Prin activitățile pe care le derulăm și pe care le vom derula în continuare împreună cu beneficiarii centrului sperăm să contribuim cât de mult la dezvoltarea comunitară a zonei.”
JURCA Dorina
Şef de Centru, Centru Comunitar Resursă Abrud
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Întărirea capacităţii societăţii civile de a promova iniţiative pentru
incluziune socială
Perioada de implementare: 1 octombrie 2009 – 31 iulie 2011
Coordonator: Mihály István
Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013
Partener: Fundaţia Civitas participă în acest proiect ca partener, cu alte 14 organizaţii şi partenerul
principal (solicitantul), ANBCC - Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni.
„Consider că prin activităţile proiectului – instruiri, schimburi de experienţă, elaborare de
cercetări şi studii, campanii de conştientizare,
consultări publice, elaborarea strategiilor regionale privind îmbunătăţirea politicilor de ocupare
a tinerilor, etc. - reprezentanţii organizaţiilor beneficiare au dobândit cunoştinţe şi abilităţi foarte utile, care pot fi valorificate în influenţarea politicilor publice în domeniul incluziunii sociale.
Totodată studiile, strategiile regionale de ocupare a tinerilor, concluziile formulate în timpul
evenimentelor proiectului reprezintă idei cu potenţial pentru dezvoltarea şi revizuirea politicilor
de ocupare pentru tineri. Sper că în urma campaniei intense de diseminare a rezultatelor proiectului, în urma colaborării cu autorităţile, aceste
idei vor găsi locul lor în documentele strategice,
care astfel vor fi în conformitate cu aşteptările şi
provocările tinerilor.”

Impact ------------------------------------------------• 80 de persoane de la organizaţiile participante deţin
cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru influenţarea
politicile publice în domeniul incluziunii sociale
• 40 de ONG-uri au capacitatea de a dezvolta parteneriate eficiente cu autorităţile publice locale şi
centrale în vederea promovării incluziunii sociale

MIHÁLY István
„Locul de muncă ideal este acela în care vii la muncă din plăcere
şi de la care pleci cu regret.”
Beneficiar
„Este foarte dificil să găseşti un loc de muncă mai ales pentru
că sistemul de învăţământ din România nu ne sprijină prea mult,
punând prea mult accent pe teorie şi mai puţin pe practică, când
orice angajator cere experienţă.”
Beneficiar
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Dezvoltare durabilă în Câmpia Transilvaniei prin strategii viabile
Perioada de implementare: martie - decembrie 2011
Coordonator: INCZE Zsuzsanna
Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii
Administrative, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Transilvaniei
„Această activitate vine în continuarea
inițiativelor de dezvoltare în microregiunea
Câmpia Transilvaniei. Am plecat de la premisa
că administrația publică locală din mediul rural și asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt motorul dezvoltării. Fiind conștienți de
importanța principiului participării publice în
procesul elaborării politicilor publice am pornit
cu o serie de instruiri pentru funcționari publici.
În procesul de planificare strategică am utilizat metode de animare a populației din aceste
comunități, de identificare a liderilor locali și am
încercat să punem bazele dezvoltării în microregiune pentru perioada 2014-2020 prin strategii
viabile bazate pe nevoi reale.”

Impact ------------------------------------------------• două sesiuni de instruire pentru funcționari publici
și persoane din conducere, 40 de persoane instruite,
40 de diplome de participare și absolvire
• peste 35 de întâlniri de lucru
• 9 fișe de colectare de date
• 534 de persoane participante la seminarii
• 800 de persoane chestionate
• 9 comitete de dezvoltare locală (CDSE)
• 9 strategii comunale
• o strategie microregională
• o cercetare sociologică
• o bază de date

INCZE Zsuzsanna
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Voluntariat

Prima mea activitate din anul 2011 a fost participarea la „Ziua Societăţii Civile”
pentru care ne-am pregătit cu entuziasm, unde am prezentat Fundația Civitas
și grupul de voluntari. A fost interesant să cunosc noi activiști civili și să învăț
lucruri noi. Pentru mine un alt eveniment important a fost Festivalul Fructelor,
la care am participat cu mult entuziasm. Dacă participi a treia oară la acest
eveniment, sesizezi evoluția lui, se vede clar succesul efortului organizărilor. Chiar
dacă sarcina mea era numai distribuirea tombolei simțeam că întreaga comunitate
dă suflet locului și culturii. Ar fi bine dacă acest lucru l-am simți cât mai des.
CSULA-ALBERT Andrea

În cadrul biroului din Cluj tradiția voluntariatului este
una mai specială. Majoritatea tinerilor studenți care
ne trec pragul își încep stagiile de practică în cadrul
fundației. De obicei, aceste stagii durează în jur de
două săptămâni, perioadă în care aceștia sunt implicați
punctual în cadrul proiectelor aflate în implementare. La
finalul celor două săptămâni tinerii studenți se transformă
în voluntari, rămân în cadrul organizației și continuă
colaborarea cu Fundația Civitas.
CIOBANU Carmen
coordonator voluntari, Cluj-Napoca

2011 a fost un an al schimbărilor pentru voluntarii Civitas,
deoarece noi membri s-au alăturat echipei vechi și s-a
schimbat şi coordonatorul. În spatele nostru am lăsat un
an activ, plin de experiențe. În calitate de coordonator am
participat la Ziua Societății Civile, care a fost organizată
pentru prima oară și la care s-au prezentat organizațiile
nonguvernamentale din Odorheiu Secuiesc. Am ieșit și pe
scena internațională, deoarece voluntarii noștri în cadrul
proiectului Ycity au petrecut o săptămână în Lituania.
Cu ocazia Festivalul Fructelor s-a înmulțit numărul
voluntarilor, deoarece voluntarii care se implică în mod
regulat în activitățile Fundației Civitas și-au convins şi
prietenii să participe.

M-am bucurat să fac parte dintr-o echipă de lucru atât de tânără și primitoare de
la care am obținut o experiență de muncă frumoasă și informații noi într-un timp
relativ scurt. Consider demne de apreciere proiectele desfășurate de Fundația
Civitas pentru Societatea Civilă întrucât acordă atenție unor domenii de mare
importanță națională dar care adesea sunt neglijate. În stagiul de practică realizat
am înțeles mai bine cum funcționează o fundație , am învățat ce înseamnă să
fii implicat in proiecte de echipă pentru dezvoltarea comunitară, care este rolul
colaborării cu autoritățile publice, am descoperit conceptul de economie socială și
nu în ultimul rând ce presupune o planificare strategică și o politică agricolă.
SANDOR Iulia

În cadrul biroului din Odorheiu Secuiesc cele mai
importante activități la care au participat voluntarii au fost:
• Ziua Societăţii Civile
• Schimb de tineri în Lituania
• Festivalul Fructelor din regiunea Odorhei

Internshipul în Fundația Civitas a însemnat pentru mine primul pas în cariera
mea. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult pe perioada stagiului a fost faptul
că am avut sarcini de care am răspuns, dar și ajutor și încredere din partea
echipei de proiect. Oamenii pe care i-am întâlnit în proiectul ”Îmbunătățirea
calității resurselor umane în mediul rural și promovarea antreprenoriatului în
activități non-agricole”, oameni din mediul rural, oameni simpli, dar oameni
care iubesc ceea ce fac, oameni care și-au manifestat interesul de a învăța
lucruri noi, acești oameni m-au făcut să îmi doresc să rămân cât mai mult
timp în acest domeniu.

KULCSÁR Orsolya
coordonator voluntari, Odorheiu Secuiesc

GAISEANU Raluca

Mulțumim de asemenea:

Ambrus Anamaria, Bándi Zita, Bándi Ferenc, Cărbunaru Florentina, Dobai Csaba, Hegyi Tímea,
Hosszú Orsolya, Kiss Rozália, Kovács Zsuzsa, Kovács Dóra, Kudor Júlia, Lőrincz Orsolya, Márton
Péter, Mihály Kinga, Mihály Dorottya, Mihály Lóránd, Mózes Tamás, Nagy Anita, Orbán Eszter,
Pál Fruzsina, Szabó Árpád, Szabó Bella, Țuglui Manuela
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