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Misiune
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă este o organizaţie neguvernamentală fondată în octombrie
1992, fundaţie care stimulează dezvoltarea locală şi regională, principalele argumente pentru
înfiinţarea sa fiind nevoia de a spori capacitatea administraţiei publice şi de a stimula implicarea
cetăţenilor în luarea deciziilor şi în guvernarea locală.
În cei 20 ani de la înfiinţare, Fundaţia Civitas a desfăşurat cu succes programe orientate spre
dezvoltarea comunităţilor, vizând atât îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice din aceste zone
de a administra schimbările impuse de procesul de integrare în Uniunea Europeană, cât şi pregătirea
cetăţenilor (prin cursuri, training-uri, sesiuni de informare şi de sensibilizare). Fundaţia şi-a propus
astfel să se implice în procesul de dezvoltare comunitară, îndeplinind rolul de catalizator.

Structură şi arii de activitate
Structura organizaţiei cuprinde două birouri regionale, localizate în regiunile de dezvoltare Nord-Vest,
respectiv Centru ale României, în municipiile Cluj-Napoca şi Odorheiu Secuiesc.
Derulează activități și proiecte mai ales în Transilvania, dar implementează proiecte şi la nivel
naţional, respectiv internațional.

Programe şi proiecte
Programele şi proiectele derulate în cadrul organizaţiei se regăsesc în domeniul dezvoltării regionale
şi locale conform cu principiile identificate în documentele de planificare strategică existente în cadrul
organizaţiei.
Sub-domenii de activitate:
•
•
•
•

Dezvoltare rurală
Dezvoltarea societății civile
Dezvoltarea resurselor umane
Dezvoltarea capacității administrative
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DEZVOLTARE RURALĂ

Spațiul rural din România este în continuă transformare. Ritmul dezvoltării însă, nu este unul
pe atât de dinamic pentru a face față provocărilor societății actuale. Îmbătrânirea populației, migrația
spre marile orașe sau spre alte state cu oportunități de angajare mai mari, productivitatea scăzută în
agricultură și lipsa alternativelor de angajare sunt doar o parte din problemele recunoscute și discutate
de peste două decenii, dar parțial rezolvate.
În acest context, Fundația Civitas și-a asumat un rol activ în catalizarea dezvoltării rurale, prin
proiecte adaptate nevoilor reale locale dar strâns conectate la politicile și tendințele naționale și
europene. Acest rol de liant dintre oportunități și beneficiari a inclus implicarea activă în programul
Leader, derularea de sesiuni de formare profesională, susținerea structurilor asociative, sprijinirea
inițiativelor private, promovarea produselor locale dar și sprijinirea dezvoltării de strategii viabile
pentru mediul rural.
Metodele de intervenție pentru care a optat Fundația Civitas pentru Societatea Civilă au o
puternică preocupare față de specificul local și recomandă o abordare de jos în sus prin capacitarea
fiecărei persoane parte din comunitate.
Necesitatea unei sinergii între toți actorii instituționali preocupați de dezvoltarea rurală este
certă, deschiderea față de cooperare și de inovație fiind o precondiție a accelerării modernizării
spațiului rural românesc.
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1. Fructele Tradiţiilor
Perioadă de implementare: mai 2009 - prezent
Coordonator: MÁR István, PAKOT Mónika
Finanţator: Fondul Norvegian prin intermediul Innovation Norway (până în aprilie 2011), Fundația
Civitas
Buget în anul 2012: 24.500 lei
“Obiectivul principal al proiectului FRUTRAD a fost sporirea 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
finanţat prin Fondul Norvegian 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.”
MÁR István

„După terminarea proiectului, finanţat de Fondul Norvegian am continuat munca cu
comunităţile din zona Odorhei, colaborarea cu Asociaţia Székelygyümölcs - Asociaţia şi
Prelucrătorilor de Fructe din Odorhei şi alte organizaţii/instituţii active în pomicultură şi dezvoltare
rurală. Anual pe lângă Festivalul Fructelor organizăm o conferinţă, în anul 2011 tema principală a
Conferinţei a fost „Valorile noastre naturale – viitorul comunităţii”. În cadrul conferinţei au fost
prezentate acele iniţiative, care subliniază importanţa valorificării cu responsabilitate a resurselor
naturale, şi demonstrează, că astfel se poate dezvolta şi menţine o economie comunitară sustenabilă.
Prin cursuri, seminarii, workshopuri, schimburi de experienţă, târguri organizate, şi prin participare
la diferite evenimente contribuim la dezvoltarea continuă a mişcării de pomicultură din zona
Odorhei.”
PAKOT Mónika
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„Prin intermediul activităţilor planificate acest program se axează pe revelarea 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 datorită lipsei
posibilităților de piață. 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.”
ANTAL Géza
preot reformat, sat Forțeni, judeţul Harghita
2. Festivalul Fructelor - Sat în Oraș
Perioada de implementare: iulie – septembrie 2012
Coordonator: PAKOT Mónika
Finanțator: Bethlen Gábor Alap (HU), Consiliul Județean Harghita, Fundația Civitas
Buget în anul 2012: 62.000 lei
”În perioada 21-23 septembrie 2012 Fundația Civitas a organizat pentru a patra 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
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Rezultate/impact:
• 19 comunități participante,
• 30 programe culturale,
• cca 200 diferite produse din fructe tradiționale,
• 12.100 vizitatori,
• o conferință internațională.
”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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3. Realizarea şi actualizarea site-ului Festivalului Fructelor
Perioada de implementare: ianuarie 2011 – prezent
Coordonator: KIS Zoltán
Finanţator: Bethlen Gábor Alap, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă
Buget în anul 2012: 5.500 lei
”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.
Proiectul început în anul 2011 a fost continuat şi în anul 2012, actualizând pagina web cu
noutăţile legate de Festivalul Fructelor – ediţia a IV-a.”
KIS Zoltán

Rezultate/impact:
Site-ul a fost pus în funcțiune în vara anului 2011. Numărul vizitatorilor are o tendinţă accentuată de
creştere de la festival la festival, ca dovadă a interesului crescut față de eveniment dar și ca rezultat al
promovării eficiente a paginii web www.festivalulfructelor.ro.
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Promovarea spiritului antreprenorial în societate prin dezvoltarea de forme
asociative

4.

Perioada de implementare: iulie 2012 – februarie 2013
Coordonator: FILIP Valentin
Finanțator: Fundația Româno-Americană
Buget în anul 2012: 107.200 lei
”Promovarea spiritului antreprenorial în societate prin dezvoltarea de
forme asociative” este un proiect care își propune dezvoltarea unui
model de susținere a asociativității între fermieri prin utilizarea unor
metode bazate pe participare comunitară. Prin intermediul proiectului
se va susține dezvoltarea unei asociații de producători și se va pregăti
cadrul pentru demararea unei unități capabile să ofere servicii precum
depozitarea, procesarea, ambalarea și desfacerea.
Acest cadru presupune dezvoltarea unui plan de afaceri pentru asociație, derularea de schimburi de
experiență și parcurgerea unui program de formare profesională bazat pe două componente:
dezvoltare antreprenorială și dezvoltare de competențe specifice domeniului de activitate a
fermierilor. Proiectul face parte din programul: “Dezvoltare Rurală prin antreprenoriat și asociere”
- o inițiativă comună a RAF, PACT, CIVITAS, FDSC, CMSC, CRPE și CEED.”
FILIP VALENTIN
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5. Curs de calificare pentru pomicultori
Perioada de implementare: octombrie 2012 – februarie 2013
Coordonator: MIHÁLY István
Finanţator: Bethlen Gábor Alap
Buget în anul 2012: 7.500 lei
”Datorită interesului crescut manifestat de agricultorii din regiunea Odorhei am iniţiat din
nou organizarea unui nou curs de pomiculură acreditată. În octombrie am început pregătirea
teoretică cu 25 de persoane înscrise, printre care au fost și din alte judeţe. Pe lângă pregătirea
teoretică au fost organizate şi activităţi de practică în livezile din jurul Odorheiului. La sfârşitul
cursului participanţii vor obţine calificare de pomicultor.
MIHÁLY István

6. Sate implicate în proces de cunoaștere: cum se auto-dezvoltă satele europene?
Perioadă de implementare: septembrie 2010 – august 2012
Coordonator: CSÁKI Rozália
Finanţator: Lifelong Learning Program, Parteneriate Grundtvig
Parteneri: Laendliche Erwachsenenbildung Thueringen e.V. (LEB) (coordonator) -Germania; SFOFDjursland - Danemarca; Association for Lifelong Learning - Ungaria; Landelijke Gilden vzw – Belgia
Buget în anul 2012: 21.200 lei
„În 2010 şi 2011 am participat la mai multe vizite de studii internaționale în Danemarca,
Ungaria, Belgia şi am fost gazda întâlnirii din România. În anul 2012 locația de bază a ultimei vizite
de studii a fost frumoasa și liniștita mănăstire din Donndorf, regiunea Thuringia. A fost punctul de
pornire în vizitarea unor proiecte de succes din regiune și o locație ideală pentru a organiza o
conferință internațională pe tema ‘Learning Villages’.Grupul a aflat de la Alender Seyboth,
Thuringer Okeherz că Thuringia e o regiune tipic rurală. În data de 11 mai partenerul german (LEB)
a organizat o conferință internațională cu tematica proiectului “Learning Villages”. Scopul a fost să
creăm un spațiu comun pentru persoanele active în educația non-formală al adulților și dezvoltare
rurală, provenind atât din regiunea Thuringia, Germania cât și de la ceilalți patru parteneri
CIVITAS 2012 – Raport Anual |
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internaționali. Fiecare partener a prezentat cel mai bun proiect de succes dintre cele vizitate pe
parcursul celor doi ani ai proiectului. Iar reprezentanții locali au prezentat proiecte de succes locale
și totodată programul LEADER, ca o oportunitate foarte bună pentru susținerea acestor tipuri de
proiecte atât la nivel local, regional cât și la nivel internațional. A fost totodată o ocazie foarte bună
de a disemina proiectul nostru localnicilor din Germania.
În ultima zi am făcut cunoștință cu proiectul Via Regia. Scopul principal al acestuia este de a crea un
spațiu pentru horticultura re-definită (în sensul ”cultura grădinii și al grădinăritului”). Majoritatea
oamenilor cunosc grădinăritul numai prin ceea ce întâlnesc în supermarketuri. Grădina este un spațiu
de întâlnire și de învățare pentru fiecare generație. Oamenilor mai în vârstă oferă ocazia să transmită
experiențele și cunoștințele lor celor mai tineri.
Pe parcursul acestor vizite de studii am avut oportunitatea să cunoaștem comunități rurale care își țin
în mâini soarta, 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 reînnoit 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. La sfârşitul proiectului am realizat un CD despre proiect. Conține cele mai bune 13 exemple
vizitate pe parcursul celor doi ani. CD-ul a fost distribuit gratuit reprezentanţilor ONG-lor. ”
CSÁKI Rozália

"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!"
MÁTHÉ Ildikó
agent de dezvoltare locală, Petreni
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7. Servicii de informare și consultanță pentru fermieri
Perioada de implementare: 2009 - prezent
Coordonatori: BARTHA-PÁL Csaba, KIS Zoltán
Buget în anul 2012: 23.500 lei
”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 2012 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.”
KIS Zoltán

Rezultate/Impact
În perioada 2012 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 şi a cererilor de plată. Aceste cereri s-au referit la finanțarea fermelor de semi-subzistență și
proiecte de împăduriri, aferente programului FEADR.
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DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE

Societatea civilă, atât cea organizată formal cât și cea coalizată în jurul unor cauze, joacă un rol
important în corectarea derapajelor sectorului public sau privat. În acest context, maturizarea actorilor
reprezentativi ai societății civile este crucială în asigurarea unei dezvoltări sustenabile atât din punct
de vedere al protecției mediului cât și din punct de vedere economic, social și de ce nu cultural.
Prin proiectele sale Fundația Civitas pentru Societatea Civilă a reiterat importanța informării
cetățeanului pentru a-i da posibilitatea să-și construiască opinii fundamentate cu privire la realitatea
actuală. Informația înseamnă putere. Fie prin intermediul revistelor de specialitate, fie online,
propagarea informației de calitate, utile în articularea opiniilor este o nevoie, la care fundația a
răspuns.
Concomitent s-au derulat proiecte adresate direct creșterii capacității organizațiilor societății
civile constituite formal, prin cursuri și schimburi de experiență valoroase care au facilitat transferul
bidirecțional de inovație și construirea de rețele solide, pregătite să își asume un rol activ în societate.
Capacitarea tinerilor și parteneriatul sunt doi piloni strategici pe care fundația va construi viitoarele
proiecte.
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1. Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni din Odorheiu Secuiesc (BCC)
– un serviciu permanent în comunitate
Perioada de implementare: 2002 - prezent
Coordonator: MIHÁLY István (manager BCC)
Finanţatori: Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă (din fonduri proprii), la care a contribuit şi
partenerul fondator, Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc
Buget în anul 2012: 46.000 lei
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 2012 de peste 26.600 de persoane (16.686 cazuri
înregistrate în sistemul infoBCC).
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 cetăţenilor 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.
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Rezultate/impact pentru anul 2012
•
•
•
•

1.500 de cazuri de informare şi consiliere înregistrate, ceea ce înseamnă că la serviciile BCC au
apelat în mod direct circa 2.400 de persoane
36 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 12.400)
Informarea publicului larg prin cele două infochioşcuri instalate în locuri publice, frecventate
de mulţi cetăţeni
„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

2. Portal de şitri www.ongcluj.ro
Perioada de implementare: 2010 - prezent
Coordonator: DOBÂRTĂ Ana
Buget în anul 2012: 12.000 lei
„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 să le ofere 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.”
DOBÂRTĂ Ana
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Rezultate/impact:
•
•
•

80 de ştiri publicate
peste 300 de ONG-uri active în baza de date
264 de utilizatori care ne urmăresc pe Facebook
”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 non-profit, 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

3. Programul partenerial – SANSZ
Perioada de implementare: 1997 - prezent
Coordonatori: ORBÁN Árpád
Finanţator: LIA e.V. – Jugenddorf Lokod – Germania, Fundaţia Civitas
Buget în anul 2012: 36.800 lei
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.
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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.
Între 28-30 decembrie 2012 am putut realiza, din nou, cu ajutorul acestui parteneriat (dar şi cu
munca voluntară a angajaţilor Fundaţiei Civitas) o foarte mare acţiune 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 nevoiaşi din 91 de localităţi pachete standard (cu 5 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 2012 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, n-au fost considerate
parteneri egali pentru administrațiile publice.
Mulțumim!”
SZILÁGYI Csaba
director LIA

4. Ycity 2012
Perioada de implementare: august 2012 – decembrie 2012
Coordonator: KULCSÁR Orsolya
Finanţator: Youth in Action Programme
Parteneri: Team Ycity, NGO Krantas
Buget în anul 2012: 6.700 lei
„Yece voluntari activi ai Fundației Civitas pentru Societatea Civilă au avut oportunitatea de a
construi un oraș de vis, Ycity, oraș al tinerilor în Danemarca. Tineri din Danemarca, Lituania și
România s-au întâlnit pentru a petrece împreună o săptămână în contextul acestui proiect de schimb
internațional de tineri.
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Ycity`12 a avut un impact semnificativ în urma întâlnirii în Copenhaga, răspunzând la 3 provocări
esențiale în oraș: Provocările de ordin social, climatic și urban. După ce experții au introdus aceste
teme, participanții au creat acțiuni comune pentru diferite părți din Copenhaga, care să răspundă
acestor provocări.

În ceea ce privește provocarea de ordin social, aceasta a fost identificată a fi diminuarea numărului
de oameni fără adăpost in oraș. În timpul prezentării introductive, participanții au putut realiza cât de
important este contactul vizual în crearea unui sentiment de egalitate cu oamenii fără adăpost, la fel
ca și inițializarea unei conversații, lucru care a constituit o experiență importantă pentru aceștia.
Provocarea climatică constă în transformarea orașului într-unul sustenabil, prin regândirea stilurilor
noastre de viață. Pe toată durata programului am utilizat bicicleta în locul mașinilor sau
transportului public. De asemenea, am promovat consumul produselor locale prin distribuirea de
tomate bicicliștilor.
Provocarea urbană a constat în animarea spațiilor publice din oraș. Am vizitat Ørestad, o zona nou
dezvoltată în Copenhaga. Ørestad este renumit pentru infrastructura excelentă, însă spațiile sale
publice sunt aproape goale. Una dintre sarcinile participanților a fost să propună soluții pentru
această problemă.
După cele 3 zile tematice, în ultima zi participanții au fost lăsați să aleagă singuri o temă pentru
activitățile lor. Acești au încercat să creeze acțiuni de impact pentru următoarele activități:
•

În parcurile și piețele publice erau multe resturi de țigări aruncate, astfel au fost gândite

•

acțiuni de conștientizare în metrou constând în inscripții de genul: ”Utilizați cutiile pentru
gunoi!”
Participanții au ocupat un loc de parcare cu o singură bicicletă, subliniind astfel faptul că o
bicicleta ocupă atât de multe locuri de parcare.
Zâmbește și dă mai departe zâmbetul tău unei alte persoane!

•

Am ajuns acasă cu un pachet de noi cunoștințe, prietenii, experiențe și abia așteptăm viitoarele
întâlniri, care sperăm că vor avea loc în Transilvania.”
KULCSÁR Orsolya
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5. Aventuri interculturale în Germania
Perioada de implementare: noiembrie 2011 – iunie 2012
Coordonator: KULCSÁR Orsolya
Finanţator: Youth in Action Programme
Parteneri: Landliche Erwachsenenbildung Thuringen e.V
Buget în anul 2012: 18.200 lei
„Între 11-14 aprilie 2012, 5 voluntari și un coordonator al Fundației Civitas au participat în
Germania la o aventură culturală.
Schimbul de tineri a avut loc în Statul Thuringia, unde tineri și specialiști din 5 țări (Austria,
Germania, Grecia, Italia și România) au avut posibilitatea de a dobândi competențe interculturale
prin discuții de atelier și prin alte convorbiri formale sau informale.

Prima zi de program a fost axată pe cunoașterea reciprocă și pe împărtășirea experiențelor
acumulate într-un mediu multicultural. A doua zi a avut loc o masă rotundă în Parlamentul Thuringia,
unde responsabilii pentru programele de tineret și-au împărtășit experiențele lor despre programele
europene de mobilitate (Erasmus, IdA, Leonardo da Vinci, Tineret în Acțiune).
Ca un rezumat al discuțiilor putem spune că abilitățile personale acumulate într-un mediu
multicultural crește foarte mult șansele tinerilor pe piața muncii.
În ultima zi participanții și-au însușit metode interactive de motivare a acelor tineri, care nu au putut
participa la eveniment și pentru a-i încuraja să participe la schimburi interculturale.
Pe parcursul acestui eveniment voluntarii Fundației Civitas au avut parte de o reală aventură
culturală, istorică și culinară, ca o recompensă pentru munca lor altruistă.”
KULCSÁR Orsolya
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6. Să pășim afară!
Perioada de implementare: mai 2012 – octombrie 2012
Coordonator: KULCSÁR Orsolya
Finanţator: Youth in Action Programme
Parteneri: Zalai Hazatérők Egyesülete
Buget în anul 2012: 3.600 lei

În organizarea Asociației „Zalai Hazatérők”, împreună cu Fundația Civitas, în perioada 15-22 iulie
2012, o echipă formată din 10 tineri voluntari din Ardeal a participat la un schimb de tineret bilateral
în regiunea Zalaszentgrót din Ungaria. În timpul programului următoarele subiecte au fost prelucrate
în ateliere de lucru: voluntariat, viața tinerilor în mediul rural, cultura și tradițiile.

7. Să ne păstrăm sănătatea prin consumul de produse locale!
Perioada de implementare: octombrie 2012 – decembrie 2012
Coordonator: KULCSÁR Orsolya
Finanţator: Municipiul Odorheiu Secuiesc
Buget în anul 2012: 4.100 lei
Scopul proiectului a constat în conștientizarea în rândul elevilor de liceu a rolului produselor locale
pentru o viață sănătoasă. În cadrul proiectului Păstrarea sănătății prin consumul de produse
locale, am desfășurat o campanie de informare despre efectele pozitive ale produselor naturale.
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Campania de conștientizare a avut loc în cadrul orelor de dirigenție, și a fost compusă din 10
prezentări interactive, concomitent cu degustări de produse locale. Selectarea claselor de liceu
participante la program au desfășurat în ordinea candidaturilor/invitațiilor depuse în urma lansării
programului. Aceste 10 prezentări au fost ținute de către voluntarii Fundației Civitas, cu sprijinul
responsabililor de proiect.
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DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Două dintre prioritățile care fac parte din strategia UE de creștere economică pentru următorii
10 ani sunt creșterea favorabilă incluziunii și creșterea inteligentă. Acestea înseamnă, printre altele,
locuri de muncă mai bune și mai numeroase, investiții în formarea profesională și în îmbunătățirea
competențelor, modernizarea pieței muncii și încurajarea procesului de învățare.
Având acest cadru în vedere, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă recunoaște importanța
dezvoltării calității resurselor umane, pentru o mai facilă incluziune pe piața muncii dar și pentru
dezvoltarea competențelor celor ce dețin deja un loc de muncă. Investiția în educație este o una cu
efecte pozitive pe termen lung fapt confirmat de succesul marilor puteri economice actuale. Prețul
pentru această investiție este cu mult mai mic decât cel al ignorării educației, fiind și o responsabilitate
în fața generațiilor viitoare de a-i acorda atenția cuvenită.
Prin proiectele derulate în domeniul dezvoltării resurselor umane, Fundația Civitas pentru
Societatea Civilă a pus un accent deosebit pe conectarea pregătirii teoretice cu cerințele pieței muncii,
dar și pe orientarea către persoane cu mai puține oportunități de formare, parte din categorii
vulnerabile. Rezultatele proiectelor au întărit convingerea echipei fundației cu privire la rolul decisiv
al educației nu doar în sporirea oportunităților individuale de asigurare a unui venit, dar și în
asigurarea dezvoltării comunităților de apartenență a beneficiarilor. Cunoștințele acumulate în
domenii conexe antreprenoriatului reprezintă pentru mulți întreprinzători rurali un aspect decisiv în
dezvoltarea afacerilor lor, care mai departe joacă rolul de catalizatori ai dezvoltării rurale, oferind noi
locuri de muncă și implicit noi oportunități.
Totodată, în cadrul proiectelor derulate pe acest domeniu s-a confirmat potențialul deținut de o
abordare nouă în România, cea bazată pe incluziunea pe piața muncii prin întreprinderile sociale, un
tip de afaceri ce urmăresc cu precădere un scop social, plasând pe locul secund scopul economic. Prin
consolidarea capacității organizațiilor societății civile de a facilita dezvoltarea de astfel de
întreprinderi sociale dar și de a formula și contribui la dezvoltarea de documente strategice relevante,
inovația în aria formării profesionale și incluziunii sociale va dobândi o amploare tot mai mare.
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Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea
antreprenoriatului în activităţi non-agricole

1.

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
Buget în anul 2012: 150.100 lei
„Din luna martie a anului 2010, până în luna aprilie a anului 2012, Funda
ția Civitas pentru
Societatea Civilă împreună cu partenerii săi, Funda
ția Eos Timișoara, Centrul de Asistență Rurală
Timișoara și Asociația Geo MUJER XXI Granada, Spania, am identificat nevoile de instruire în 3
regiuni ale țării: Vest, Nord -Vest și Centru, am asistat la un schimb de experiență cu partenerul
spaniol, în urma căruia am alcătuit un set de interviuri menite să inspire antreprenorii din zonele
rurale românești, am instruit 231 de persoane într-un program complex de dezvoltare a competențelor
antreprenoriale, compus din module de comunicare și marketing, contabilitate, elaborarea planului de
afaceri, utilizarea calculatorului și demararea unei afaceri. Instruirea a însemnat și elaborarea a 231 de
planuri de afaceri, bazate pe resursele fiecărei zone, iar dintre aceste proiecte 10 au fost selectate pentru
participarea la conferința finală, unde experiența cu finanțatorul a devenit una reală. În cadrul
conferinței, reprezentanți ai instituțiilor non-bancare, ai instituțiilor bancare, investitori privați, dar
și reprezentanți ai unor ONG-uri de profil, au avut ocazia de a cunoa
ște mai bine aceste planuri și
antreprenorii care cred în ele. Sperăm ca pe termen mediu, să vedem roadele acestei conferin
țe, în
colaborări de succes.”
CIOBANU Carmen
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Rezultate/impact pe anul 2012
•
•
•
•

265 cursanți instruiți pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a competențelor
informatice
168 zile de instruire
269 diplome elaborate
231 persoane asistate în dezvoltarea planurilor de afaceri

”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 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

2. Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale
Perioadă de implementare: august 2010 - iulie 2012
Coordonator regional: 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
Buget în anul 2012: 305.400 lei

”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
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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/impact:
• 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, 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

3.

Social NEET Enterprise Networking

Perioadă de implementare: octombrie 2012 – septembrie 2014
Coordonator: CIOBANU Carmen
Finanţator: Comisia Europeana prin programul Leonardo da Vinci
Solicitant principal: South Nottingham College of Further Education, Marea Britanie
Buget în anul 2012: 4.200 lei
“Fundația Civitas pentru Societatea Civilă - Filiala Cluj, în
calitate de partener, a demarat la 1 Octombrie proiectul:
”Social NEET Enterprise Networking”. Proiectul implică
preluarea, adaptarea și pilotarea unui program de formare a
competențelor de utilizare a resurselor online pentru
promovarea micilor afaceri.
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Grupul țintă sunt tinerii între 16 și 24 de ani care nu lucrează și nu urmează studii sau cursuri de
formare (NEETs - Not in Education, Employment or Training). Totodată, în categoria beneficiarilor
sunt incluse și micile afaceri din mediul rural, care în numeroase rânduri nu sunt promovate
corespunzător online. Suntem încrezători că prin instruirea tinerilor și facilitarea colaborării
acestora cu antreprenorii rurali se poate ajunge la o situație win-win, prin asigurarea unor venituri
suplimentare pentru ambele părți. Proiectul reunește parteneri cu o lungă experiență în formare
profesională, competențe TIC și antreprenoriat din Marea Britanie, Italia, Norvegia, Austria,
Portugalia și România. Proiectul va avea o perioadă de derulare de 24 de luni.”
CIOBANU Carmen

4. Programe de instruire adresate angajaţilor Grupurilor de Acţiune Locală şi

liderilor acestora
Perioadă de implementare: 2012 februarie - prezent
Coordonator: INCZE Zsuzsa, PAKOT Mónika
Finanţator: Grupurile de Acţiune Locală
Buget în anul 2012: 46.800 lei
În anul 2012 Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă a organizat 11 sesiuni de
instruire pentru angajaţii Grupurilor de Acţiune Locală şi a liderilor locali din
acestea, colaborând cu 9 GAL-uri din Transilvania: Asociația Angustia, Asociația
Leader Valea Nirajului, Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri, GAL Someş
Transilvan, GAL Câmpia Transilvaniei, GAL Tovishat, GAL Tara Secaşelor,
GAL Tara Năsăudului, GAL Microregiunea Hârtibaciului.
În anul 2012 Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă a organizat 11 sesiuni de instruire pentru
angajaţii Grupurilor de Acţiune Locală şi a liderilor locali din acestea, colaborând cu 9 GAL-uri din
Transilvania: Asociația Angustia, Asociația Leader Valea Nirajului, Asociaţia Târnava Mică –
Bălăuşeri, GAL Someş Transilvan, GAL Câmpia Transilvaniei, GAL Tovishat, GAL Tara Secaşelor,
GAL Tara Năsăudului, GAL Microregiunea Hârtibaciului.
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În funcţie de nevoile fiecărei organizaţii au fost realizate programe complexe de instruire, majoritatea
dintre acestea tratând subiecte precum: elemente de management de proiect, axa IV- LEADER,
Programul National de Dezvoltare Rurală, funcţionarea grupurilor de acţiune locală şi implementarea
strategiilor acestora, dezvoltarea proiectelor de cooperare din mediul rural, elemente de animare a
teritoriului şi de comunicare, management financiar, dar şi metodologia de funcţionare a comitetului
de selecţie al proiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor.
Astfel, pe parcursul anului au fost instruite aproximativ 300 de persoane reprezentând lideri locali şi
angajaţi ai grupurilor de acţiune locală.
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DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE LOCALE

Întărirea capacității operaționale a administrației locale este esențială pentru dezvoltarea
economică. Autoritățile locale nu sunt doar un administrator al bunurilor publice ci pot juca și rolul
unui catalizator al dezvoltării, care să încurajeze și coordoneze acțiunile altor instituții implicate în
comunitate.
Totodată, pe fondul modificărilor structurale din ultimii ani la nivelul administrației publice din
România, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, presiunea eficientizării și intensificării activităților
acesteia a crescut. Se nasc noi oportunități și noi responsabilități, fiind necesară o continuă adaptare a
abordărilor prin instruire continuă și cooperare.
Fundația Civitas pentru Societatea Civilă a susținut prin proiectele sale dezvoltarea capacității
administrative locale, fiind un partener activ și consecvent pentru demersurile locale de a favoriza
dezvoltarea socio-economică.
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Programele de pregătire profesională pentru angajaţi
Unul din principiile noastre este pregătirea profesională continuă a resursei umane, astfel că şi
în anul 2012 colegii Civitas au urmat cursuri de formare în diverse domenii.
Se lucrează astfel în mod continuu la dezvoltarea competenţelor echipei Civitas.

Personalul nostru are
cunoştinţe/experienţă în
următoarele domenii:

Management de proiecte
Planificarea afacerii
Leadership
Management nonprofit
Management organizaţional
Dezvoltare rurală și comunitară
Managementul resurselor umane
Inovativitate
Atragere de fonduri nerambursabile
Dezvoltare de parteneriate și de rețele
Cercetare
Achiziţii publice
Producţia şi valorificarea produselor locale
Formare non-formală și informală
Administraţie publică
Editare de publicaţii
Planificare strategică
Management financiar
Consiliere și orientare privind cariera
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Civitas Consulting
Biroul din Cluj al Fundaţiei Civitas şi-a externalizat expertiza către Civitas Consulting, o societate
de tip economie socială care a oferit în anul 2012 următoarele servicii:
• Servicii de instruire în domeniul Management de Proiect
• Elaborare strategii de dezvoltare locală pentru comune
• Servicii de consultanţă în elaborarea de cereri de finanţare, elaborarea de analize costbeneficiu, elaborarea de memorii culturale, coordonarea/realizarea de documentaţii pentru
proiecte supuse finanţării
• Servicii de management în implementarea proiectelor
• Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice.
Această întreprindere reprezintă o realizare importantă a biroului din Cluj a fundaţiei care separă
activitatea de consultanţă de cea non-profit.
Civitas Consulting a dezvoltat şi implementat Sistemul de Management al Calităţii conform
standardului SR EN ISO 9001:2008, Sistemul de Management de Mediu conform standardului SR EN
ISO 14001:2005, Sistemul de Sănătate şi Securitate Ocupaţională conform OHSAS 18001:2008
BOJAN Raluca lucrează la Civitas Consulting de la începutul anului 2011, an în care s-a dezvoltat
foarte mult din punct de vedere profesional, simțind că a crescut odată cu organizația, că toate
acțiunile au avut impact atât în relația cu clienții, cât și cu colaboratorii sau cu colegii.
A găsit în cadrul firmei un mediu profesional și bazat pe corectitudine față de client considerând că
acestea sunt și motivele pentru care clienții revin atunci când identifică noi oportunități de finanțare
pentru ideile lor.
În anul 2012 au fost depuse proiecte în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, dintre
acestea fiind şi beneficiari publici. Procentul de eligibilitate a fost de 100%, iar cel de selecție de 90%.
Proiectele au avut beneficiari din județele Satu Mare, Sălaj, Cluj și Bistrița - Năsăud.
În prezent Civitas Consulting oferă consultanță în implementare și managementul investiției pentru
proiecte cu beneficiari publici (pe măsurile 322, 125 a și b, 322d, 125c) și asistență în implementare
tuturor solicitanților privați care au beneficiat de serviciile noastre la întocmirea Dosarului Cererii de
Finanțare .
FERENȚ Paul, după 9 luni de activitate în Civitas Consulting spune ca a învățat foarte multe lucruri
dar și că într-un domeniu precum consultanța pe proiecte finanțate din fonduri europene se învață
prin muncă și se „fură meserie”
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Activitatea în reţea

Agent de dezvoltare locală
Rețeaua ADL reprezintă o activitate de bază a Fundaţiei Civitas pentru Societatea Civilă, și în 2012
am continuat activitatea în această rețea.
Zilnic am ținut la curent membrii rețelei cu cele mai noi știri și noutăți legate de domeniul dezvoltării
rurale și a administrației publice. Am inițiat parteneriate și proiecte noi care au ca scop munca în
rețea.
Ruralnet - www.ruralnet.ro
Se doreşte ca Ruralnet să devină o voce demnă de luat în seamă şi un partener al Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în elaborarea politicilor ce vizează dezvoltarea rurală. În cadrul
acestei reţele Fundaţia Civitas are rolul de a monitoriza modul de implementare a Planului Naţional de
Dezvoltare şi de a creşte vizibilitatea reţelei.
Pannonforrás - www.pannonforras.hu
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă face parte dintre membrii fondatori ai Reţelei de Formare
Profesională a Adulţilor în Bazinul Carpatic, cunoscută şi sub denumire Reţeaua PannonForrás.
Parteneriatul Social Local - Odorheiu Secuiesc – www.sansz.ro
În anul 2002 câteva organizaţii şi instituţii din Odorheiu Secuiesc au înfiinţat Parteneriatul Social
Local, în vederea ajutorării persoanelor defavorizate, cu nevoi sociale, în cadrul unui program comun.
Această reţea vine în sprijinul tuturor categoriilor de cetăţeni aflaţi în dificultate, cu nevoi de
informare, precum şi alte activităţi.
Parteneriat pentru ajutorare a sinistraților - www.erdelymentocsoport.hu
Ideea înființării Echipelor de Salvare „Transilvania” s-a născut în urma experienţei acumulate în
decursul colaborării pentru ajutorarea sinistraților de inundații. În iunie 2010 mai multe organizații din
Transilvania au iniţiat o acţiune de colaborare interorganizaţională în scopul ajutorării sinistraților din
România și Ungaria. Colaborarea noastră sub formă de rețea constă în salvarea, ocrotirea și ajutorarea
oamenilor și comunităților sinistrate.
Reţeaua Naţională a Telecentrelor – www.ecentre.ro
Reţeaua de eCentre este o alianţă naţională de centre tehnologice comunitare unite prin dorinţa de a
oferi acces la tehnologie şi oportunităţi educaţionale membrilor din comunitatea în care operează.
Această reunire de forţe duce la creşterea sustenabilităţii şi a competitivităţii, la dezvoltarea unui
mediu propice pentru iniţiative şi proiecte comune, la promovarea membrilor reţelei şi la o mai bună
comunicare.
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Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni - www.robcc.ro
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Odorheiu Secuiesc, prin Fundaţia CIVITAS, este membru în
Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, care reprezintă interesele a 38
organizaţii neguvernamentale care au înfiinţat Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni şi puncte de lucru
mobile în peste 60 de localităţi urbane şi rurale din ţară.
Parteneriat pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor 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 se continuă 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.
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VOLUNTARIAT

„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
„2012 a fost un an plin de evenimente, plin de experiențe de neuitat, și de asemenea un an fructuos
pentru voluntarii Civitas, deoarece am organizat și am participat la o serie de evenimente. În calitate
de coordonator am participat la Ziua Societății Civile, care a fost organizată a doua oară de
organizațiile nonguvernamentale din Odorheiu Secuiesc pentru a atrage atenția publicului larg
asupra frumuseții și utilității voluntariatului. În cadrul proiectului Păstrarea sănătății prin consumul
de produse locale, am desfășurat o campanie de informare despre efectele pozitive ale produselor
naturale. Campania de conștientizare a avut loc în cadrul orelor de dirigenție, și a fost compusă din
10 prezentări interactive, concomitent cu degustări de produse locale. Aceste 10 prezentări au fost
ținute de către voluntarii Fundației Civitas, cu sprijinul responsabililor de proiect. Am fost activi și pe
scena internațională, deoarece voluntarii noștri au participat la trei schimburi de tineret, care au avut
loc în Germania, Ungaria și în Danemarca. Cu ocazia schimburilor internaționale și a Festivalul
Fructelor s-a înmulțit numărul voluntarilor, deoarece tot mai mulți tineri se simt atraşi de activitatea
Fundației Civitas.
KULCSÁR Orsolya
coordonator voluntari
Odorheiu Secuiesc

Mulțumim voluntarilor noștri:
Barabás Hunor, Bedő Huba, Beke Zsuzsa, Csula-Albert Andrea, Dima Gronic, Dobai Csaba, Hegyi
Tímea, Jakab Tekla, Jakab Péter, Kovács Zsuzsa , Kovács Dóra, Kulcsár Szidónia Hermina, Lőrincz
Orsolya, Márton Márta, Mihály Hosszú Orsolya, Mihály Dorottya, Mihály Lóránd, Molnos Larissa
Mózes Tamás, Nagy Anita, Orbán Eszter, Orbán Tamás, Pap Ferenc Dániel, Pál Fruzsina, Ravasz
Orsolya, Székely Andrea, Szabó Árpád, Szabó Bella
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Finanţatori
Bethlen Gábor Alap
Consiliul Județean Harghita
Consiliul Local Cluj-Napoca
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita
Fundația pentru Parteneriat
Fondul Norvegian prin intermediul Innovation Norway
Fundația Comunitară din Odorheiu Secuiesc
LIA e.V. – Jugenddorf Lokod
Lifelong Learning Program, Parteneriate Grundtvig
Microsoft Romania
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc
Project Harvest Hope (USA)
Uniunea Europeană prin Instrumentele Structurale
Youth in Action Programme

Parteneri
AGORA – Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilă, Odorheiu Secuiesc
Ambasada Indoneziei în România
Ambasada Regatului Norvegiei în România
Asociația „Székelygyümölcs”
Asociaţia Centrul pentru Politici Publice (CENPO), Cluj-Napoca, România
Asociaţia Cooperativelor Sociale din Regiunea Sud-Est a Italiei (ELPENDÚ), Italia
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvaniei”, Cluj
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Someş-Nadeş”, Cluj
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Vlădeasa Huedin
Asociaţia Fermierilor Maghiari din Regiunea Odorhei
Asociaţia Geomujer XXI, Spania
Asociaţia MÜTF
Asociaţia Naţională de Tineret „Dávid Ferenc”
Asociaţia pentru Iniţiative Democratice, Macedonia
Asociaţia pentru protecţia mediului şi prezervarea resurselor de apă ProSomeş
Asociaţia Pro Democraţia – Cluj, România
Asociaţia Pro Mihai Viteazu
Asociaţia Pro Mocsolya-Valea Pomilor, judeţul Sălaj
Asociaţia Română de Consiliere şi Sprijin (ARCS), România
Asociaţia Universitară Târgu Mureş
Association for Lifelong Learning, Ungaria
Biblioteca Județeană Sălaj
Biblioteca Județeană Bihor
Biserica Unitariană din Ardeal
Camera de Comerţ Jaen, Spania
Centrul de Asistenţă Rurală Timişoara (CAR), Timişoara
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Centrul de Formare Continua şi Evaluare Competenţelor în Asistenţa Socială (CFCECAS)
Centrul de Resurse pentru Organizaţii Non-profit din Oltenia – CRONO, România
Centrul de Tineret de Informare Culturala Gabrovo, Bulgaria
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală, Cluj
Centrul Regional de Formare Profesională din Békéscsaba, Ungaria
Consilii Locale din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş, Sălaj, Satu
Mare şi Timiş
Consiliul Judeţean Alba
Consiliul Local al Tinerilor Zalău
Die Querdenker, Austria
Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Rurală, Cluj
Europeans şi municipalitatea Osijek, Croaţia
Filiala din Târgu Mureș a Fundației Sapientia
Fundația Comunitară Cluj
Fundaţia "Stamen Grigorov", Sofia, Bulgaria
Fundaţia EOS – Educating for an Open Society, Timişoara
Fundaţia LIA, Locodeni, Harghita
Fundaţia pentru Organizaţiile Neguvernamentale Maghiare din Transilvania
Fundaţia Transylvania Trust, România
Fundaţia Wolter, Tăureni, Harghita
Fur Menschen in Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung
GAL Țara Secașelor
GAL Câmpia Transilvaniei
GAL Homorod-Rika-Târnava
GAL Țara Năsăudului
GAL Someș Transilvan
GAL Tövishát
GAL Vlădeasa Huedin
GAL Zona Sătmarului
Grupul de Acţiune Locală „Hajt a csapat”, Ungaria
Helsinki Citizens’ Assembly, Tuzla, Bosnia-Herţegovina
Laendliche Erwachsenenbildung Thueringen e.V. (LEB), Germania
Landelijke Gilden vzw, Belgia
Ministerul Turismului, Departamentul pentru Dezvoltarea Turismului, Bucureşti
Norway Royal Society for Development - NorgesVel, Norvegia
Primăria Lupeni, Harghita
S.C. DC COMMUNICATION S.R.L., Bucureşti
S.C. Develoconsult S.R.L., Odorheiu Secuiesc
S.C. ELLA SOLUTIONS S.R.L., Odorheiu Secuiesc
S.C. Magna 2002 S.R.L.
S.C. Structural Consulting Group S.R.L.
SFOF-Djursland, Danemarca
TechSoup România
Universitatea Babeş - Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării
Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca
Universitatea WOLVERHAMPTON – Centrul de Dezvoltare Internaţională
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Corpul de Curatori:

KOLUMBÁN Gábor – Preşedinte
BAKK Miklós – Membru
ECKSTEIN KOVÁCS Péter – Membru
ENACHE Smaranda – Membru
HAJDÓ Csaba – Membru

Echipa biroului din Cluj Napoca:
BALOGH Márton - director regional
KISS Emese – director economic
BADEA Cristina - expert contabil
INCZE Zsuzsanna – director programe
DOBÂRTĂ Ana Maria - coordonator proiect
KIRÁLY Annamária - coordonator proiect
CIOBANU Carmen - coordonator proiect
FILIP Valentin Ciprian – asistent proiect
KÁDÁR Imola – asistent administrativ
Echipa biroului din Odorheiu Secuiesc:
ORBÁN Árpád - director regional
BÁLINT Mária Magdolna - asistent proiect
BARTHA-PÁL Csaba - asistent proiect
CSÁKI Rozália - coordonator proiect
DÉNES Lajos-Géza - responsabil financiar
KIS Zoltán - coordonator proiect
MIHÁLY István - coordonator proiect
PAKOT Mónika - coordonator proiect
JAKAB Zsuzsa - asistent proiect
KULCSÁR Orsolya - asistent proiect
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Colaboratori:
ARTENE Alin Emanuel – trainer
BANDILA Liana - coordonator eCentru Sînpaul, judeţul Cluj
BÁTORI Timea – coordonator eCentru Măgherani, judeţul Mureş
BĂIEŞ Maria - coordonator eCentru Corneşti, judeţul Cluj
BORBÉLY Atilla – coordonator eCentru Miercurea Nirajului, judeţul
BUDAI Tamás - coordonator eCentru Chişlaz, judeţul Bihor
CANDEA Gabriela – coordonator eCentru Mihai Viteazu, judeţul Cluj
COLŢA Adela Suzana – trainer
CORNEANU Borbala - coordonator eCentru Tăuteu, judeţul Bihor
HĂLĂŞANU Vasile - consultant de specialitate – OTL Botoşani
HOSU Ioan – consultant, trainer - Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării, UBB Cluj-Napoca
ILYÉS Ferenc - consultant de specialitate – Universitatea de Ştiinţe Economice Moderne
KAJÁN Júlia - auditor financiar
KISS Zsuzsanna – coordonator eCentru Păsăreni, judeţul Mureş
LÁSZLÓ Edit - expert contabil
MACAVEI Ioan – coordonator eCentru Iara, judeţul Cluj
MÁTYÁS Péter-Mihaly - coordonator eCentru Săvădisla, judeţul Cluj
MEDINSCHI Silvia – trainer
OLTEANU Sânziana - consultant de specialitate - CENTRAS
PÉTER Mária – expert contabil
POP Daniel – consultant de specialitate - CENPO
Pop Florica – director Biblioteca Județeană Sălaj
POP Florin - consultant de specialitate
POPA Rodica – coordonator eCentru Băişoara, judeţul Cluj
STĂNCIUCU Ionuţ – consilier juridic
STĂNICĂ Viorel - consultant de specialitate – Centrul Regional de Formare Continuă pentru
Administraţia Publică Locală Cluj
SZILÁGYI Csaba – consultant de specialitate – Fundaţia Wolter
VERES Rudolf - coordonator eCentru Colţeşti, judeţul Alba
VIDONI Ileana Monica – trainer
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CONTACT:
535600 Odorheiu Secuiesc
Str. Solymossy, nr. 29
Tel/Fax: +40-266-218.481
E-mail: office.udv@civitas.ro
Cont IBAN: RO69BRDE210SV01500682100

400120 Cluj-Napoca
B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 108/22
Tel: +40-264-590.554
Fax: +40-264-590.555
E-mail: office@civitas.ro
Cont IBAN: RO25BRDE130SV76290001300
Centrul Regional de Formare şi Dezvoltare Antreprenorială
400073 Cluj-Napoca
Str. Amos Frâncu, nr. 6/1
Tel: +40-264-590.554
Fax: +40-264-590.555

Site-uri create și administrate de către Fundația Civitas
www.civitas.ro
www.ongcluj.ro
www.sansz.ro
www.traditifructe.ro
www.festivalulfructelor.ro
www.antreprenoriat-rural.ro
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