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Másfél évvel ezelőtt, többé-kevésbé ismerve a háromszéki
élet világosabb vagy sötétebb oldalait, egy gondolat, egy
csapat hívására válaszolva úgy éreztem: van helye és
érdemes ezen közösség jelenének, jövőjének szebbé-jobbá
tételéért dolgozni.
Kegyetlen, rohanó, zavaros világunkban, ahol sokszor se
Istent, se embert, csak a pénzt látjuk, az határozza meg
gondolatainkat, tetteinket, mindennapjainkat, megfeledkezünk arról, hogy körülöttünk is emberek élnek, felületesen
továbblépünk, ha sorsverte, reményvesztett arcokat látunk,
holott nem kellene világraszóló csatát vívnunk, hogy
megfogjuk a kereszt egyik sarkát. Avagy: hogyan lehet egy
közösségi kör kellős közepén nevetni, ha körülöttünk sóhajok
foszlányaitól terhes a levegő?
Éppen ezért, hiszem, hogy ha egy kisebb-nagyobb
közösség, vagy akárcsak egyetlen tagjának is sikerült örömet
szerezni, reményt adni, mosolygós jövőképet rajzolni,
munkánk nem volt hiábavaló.
Fleckhammer Otto,
A Háromszéki Közösségi Alapítvány elnöke

Mit jelent számomra a közösségi alapítvány? Közösség és Ember
iránti szeretet. A néhány év alatt is, amióta az alapítvány
megszületett, rengeteget tanultam. Elsősorban, a felelős
adományozásról. Arról, hogy kevésből is sok megvalósítható, ha
tiszta a szándék, jó az akarat és nem sajnáljuk a vele járó munkát.
Örömmel tölt el minden kis lépés, megvalósítás, amely
közelebb visz egy erősebb, magabiztosabb közösség felé.
Számomra öröm, hogy olyan emberekkel lehetek kapcsolatban a
munkám során, akik komolyan gondolják, amit tesznek és
megteszik azt, amit gondolnak. Ez a legfontosabb.
Kívánok kitartást és bizalmat a jövőépítésnek, tisztelettel,
Bereczki Kinga,
A Háromszéki Közösségi Alapítvány ügyvezető igazgatója

Küldetés
A Háromszéki Közösségi Alapítvány küldetése a háromszéki emberek életének jobbá tétele a helyi
erőforrások mozgósításával és célszerű felhasználásával.

Szervezeti bemutatkozás
A Háromszéki Közösségi Alapítványt tizenegy háromszéki vállalkozó és civil szervezeti vezető hozta
létre 2010 októberében, a közösségért tenni akarás igényével. Az alapítvány része a romániai közösségi
alapítványok mozgalmának, amelyet országos szinten a kolozsvári Közösségi Kapcsolatokért Egyesület
ARC és a csíkszeredai Partnerségért Alapítvány REPF irányít. Az ARC a közösségi alapítványok
tevékenységéhez nyújt szakmai segítséget, a REPF pedig biztosítja a működéshez szükséges
pénzforrásokat. Jelenleg kilenc közösségi alapítvány működik Romániában.

Alapítótagok
András - Nagy Róbert, jogász - Pro Diversitas Egyesület
Bereczki Kinga, tanár Eurocenter - Amőba kft.
Buksa Levente, informatikus - KBS Speed, kft.
Buksa Miklós, mérnök - Erpék kft.
Deák Dávid, mérnök - Team Works System kft.
Ferencz Csaba, mérnök - H-Press kft.
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Fleckhammer Otto, mérnök - Elco Rt
Máthé István, közgazdász, jogász - MP Agro kft.
Noda - Scurtu György, mérnök - Autocompress Kft.
Sántha Benjámin – Zsolt, közgazdász - Forest Power Kft.
Tulit Zsombor, informatikus - Consic Rt.

Berszány Tibor vállalkozó, Sepsiszentgyörgy
Buksa Miklós vállalkozó, Barót
Ferencz Csaba gazdasági igazgató, Sepsiszentgyörgy
Fleckhammer Otto vállalkozó, Sepsiszentgyörgy
Komporály Viktor vállalkozó, Barót
Máthé István közgazdász, Sepsiszentgyörgy
Sántha Benjámin–Zsolt vállalkozó, Sepsiszentgyörgy
Tulit Zsombor vállalkozó és civil szervezeti vezető, Sepsiszentgyörgy
dr. Tüdős S. Kinga kutató történész, Sepsiszentgyörgy

Bereczki Kinga, igazgató
Furus Levente, programigazgató
Miklós Melinda, baróti programkoordinátor

Visszatekintő az év fontosabb eredményeire

A 2012-es év úgy forrásszerzés, mint programok tekintetében egy sikeres év volt. Tíz programot
bonyolítottunk, ebből négy gyűjtőakció, két támogatási- és négy fejlesztőprogram volt. Közel 190.000
lejt gyűjtöttünk, helyi adományokból és közösségi kártyákból. Ebből 128.041 lejt fordítottunk vissza
közösségi célokra, a következőképpen: 31.510 lejt ötvenöt civil szervezeti és hét ifjúsági projekt
támogatására, 33.000 lejt huszonnyolc iskolai és kilenc óvodai program támogatására, 36.551 lejt nyolc
tehetséges gyermek és fiatal ösztöndíjtámogatására, és 26.980 lej értékben adományoztunk
sporteszközöket a sepsiszentgyörgyi lakosoknak, ösztönzőleg a mindennapos mozgás, gyakorlás
érdekében.
A Közösségi kártya program továbbra is az alapítvány legsikeresebb programja. 2012-ben
tizenegyezerrel nőtt a kártyafelhasználók száma, újabb partnercégek kapcsolódtak a programba, és
Sepsiszentgyörgy után most már Baróton is használható a közösségi kártya. Sikeres akciónak bizonyult az
ifjúsági sporttehetségekért szervezett Tekerj egy jó célért! akció is, az Ötletből építs közösséget
támogatási program második kiadása is sikert hozó volt, eredményesen megmozgatta a városi-falusi
kisközösségeket és jó volt tapasztalni a több, mint ezer háromszéki diák részvételével megvalósuló
iskolakirándulások erkölcsi hasznát is. A gyermekek és fiatalok ráeszméltek arra a sok értékre, amely a
közvetlen környezetükben van, és amelyekről eddig nem nagyon vettek tudomást. A Nem térkép e táj!
üzenet valós tartalommal telt fel számukra.
A pénzügyi mutatók is szépen alakultak ebben az évben: a helyi erőforrások az eredetileg tervezett
113.000 lejről 197.323 lejre növekedtek, sikerült másfélszeresére emelni a támogatási alapot, 90.000
lej helyett 128.041 lejt fordítottunk vissza közösségi célokra, és az állandó alapot is megdupláztuk,
értéke jelenleg 3.261 lej.
Ami egy kicsit érzékenyen érintett bennünket, az a 8.137 lejes nyereségadó, ami a kártyaprogramból
származó jövedelem pénzügyi eredménye. A pénzügyi jogszabályozás merevsége miatt nincs különbség
a társadalmi célt szolgáló és a profitszerzői tevékenység között, emiatt a gyakorlattal ellentmondásos
helyzetek születnek. A közeljövőben igyekszünk megoldást találni rá, hogy ezzel is értékes forrásokat
takarítsunk meg a közösségünk számára.

A közösségi tudat építése – a Közösségi kártya program
Az alapítvány nagy népszerűségnek örvendő, számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült
programja. 2011 augusztusában indult székelyudvarhelyi modell alapján, és már a beindítást követően
óriási sikere volt. A közösségi kártyára az első héten kétezer személy jelentkezett, 2011 év végéig a
felhasználók száma hatezer volt. 2012-ben a kártyatulajdonosok száma 17.000-re növekedett, és a havi
rendszerességgel használók száma átlagosan 12-13 ezer volt.
A Közösségi Kártya egy olyan törzsvásárlói kártya, amely hangsúlyt fektet a helyi közösség
támogatására. A Közösségi Kártya használatakor a vásárlót 1% kedvezmény illeti meg a vásárolt
értékből. A kedvezményhez a partnerüzlet még ugyanennyit hozzá tesz, és ezzel támogatja az
alapítvány közösségi programjainak megvalósulását.
A kártyaprogramban résztvevő partnerek
Kiemelt partnerek: a Bertis és Merkúr üzlethálózat. Partnerek továbbá Sepsiszentgyörgyön: Salvia
gyógyszertárak, Transilvania Tourist Service utazási iroda, Háromszék napilap, OTP bank,
Sepsiszentgyörgyön és Baróton pedig az Orex építőanyag lerakatok, Hermann gyógyszertár.

Fiatal sporttehetségeinkért: Tekerj egy jó célért! akció
Augusztusban egy újszerű adományozási módszer kipróbálására buzdítottuk a szentgyörgyieket. Négy
ifjúsági sporttehetség érdekében lehetett pedálozni, minden egyes megtett kör lej-adományokat
jelentett a támogatott javára. A közel kéthónapos előkészítési folyamat és erőteljes népszerűsítési
kampány eredményeképpen végül 71 biciklis állt rajthoz, hogy a nap végén összesített közel 2.000 km-es
letekert hosszúságal szép eredményt teljesítsen: 5.242 lej gyűjtött pénzt, amely a következőképpen
oszlott meg a támogatottak között:
Deák Zsombor, triatlon 2.142 lej
Kelemen Kincső, kosárlabda 1.405 lej

Blázer Imola, atlétika 920 lej
Incze Kriszta, birkózás 775 lej

Az akció sikere a mozgósításban állt, újszerűsége ellenére is sokan jelentkeztek, és még többen
szereztek tudomást az eredményekről. Az esemény egy igazi közösségi élményt jelentett mindenkinek,
a forgalomban megjelenő zöld, kék, sárga pólós biciklisek különleges hangulatot kölcsönöztek a
városnak. A gyűjtött pénz jól jött a támogatottaknak: Zsombi triatlon fejlesztőprogramban vesz részt
Ausztráliában, Imola és Kincső számítógépet vásároltak, hogy ezzel is segítsék iskolai tanulásukat,
Krisztának pedig a gyűjtött összeget a család felpótolta, és ugyancsak egy számítógéppel ajándékozta
meg.

Városunkért, környezetünkért – az eszközbefektetésekről
A Háromszéki Közösségi Alapítvány 2012ben 26.980 lej értékben vásárolt
sporteszközöket (ping-pong asztalok, kültéri
fitness erőgépek), amelyeket a városnak
adományozott azzal a céllal, hogy növelje a
rendszeres mozgás és sport lehetőségét a
városlakók számára. Az egyik ping-pong asztalt
a Hófehérke óvoda háta mögötti játszótéren
állítottuk fel. A város vezetősége erre a célra
alkalmassá tette a területet és padokat
helyezett el az asztal köré. A többi eszközzel
egy szabadidő mozgáspark kialakítását vette
tervbe az alapítvány, ennek végleges
megvalósítására 2013-ban került sor, a várossal
közös együttműködésben. A Domb utcai
kanyarban található zöld övezetben
kialakított Dani Kinga Mozgáspark egy pingpong asztalt és három kültéri erőgépet
tartalmaz, a lakosság nagy örömére.

Ő segített, most rajtunk a sor! - adománygyűjtés Dani Kinga sporttanárnő számára
Egy közösség igazi ereje akkor mutatkozik meg,
amikor baj van. Ezt tapasztalhattuk a Dani Kinga
sepsiszentgyörgyi sporttanárnőnek való gyűjtés során,
amikor a városlakók közül sokan, akik ismerték és azok
is, akik nem ismerték Kingát, megmozdultak érte. Két
nap alatt 14.239 lej gyűlt össze magán- és
cégadományokból életmentő gyógyszerre, a város
központjában szervezett akcióban. Azóta sajnos,
kiderült, a gyógyszer nem tett csodát, azonban ez a
közösségi összefogás, ami a gyűjtés kapcsán
megvalósult, Kinga számára többet jelentett minden
gyógyszernél: a SZERETETET sugározta felé.
A Háromszéki Közösségi Alapítvány Dani Kingának
állít emléket a róla elnevezett mozgásparkkal,
Sepsiszentgyörgyön. A Domb utcai Dani Kinga
Mozgáspark fiatalnak és idősnek egyaránt örömet és a
sport szeretetét jelenti ugyanúgy, ahogy a
sporttanárnő generációk sorát nevelte, tanította
ebben a szellemben hosszú éveken át.

Fiatalok gyűjtenek: a Youth Bank ifjúsági program
2012-ben a Háromszéki Közösségi Alapítvány Youth Bank néven folytatta az egy évvel korábban
beindított ifjúsági programját. Az országos programhoz való csatlakozás előnyösnek bizonyult: a
fiatalok más régiók önkénteseivel is megismerkedtek, kapcsolatok alakultak, és ezáltal erősítették
egymást. Ugyanakkor két alkalommal is képzésben részesültek, a képzéseket az országos YB program
koordinátorai tartották Sepsiszentgyörgyön, a szentgyörgyi és baróti csapatok számára.
A programban tizenhárom önkéntes vett részt, összesen 2.500 euro gyűjtését tűzték ki célul, 2.000
euro-t Sepsiszentgyörgyön, 500-at pedig Erdővidéken. Ebből a célból gyűjtési akciókat és
rendezvényeket szerveztek három hónapon át, így például közösségi bált Vargyason, zenés programokat
Sepsiszentgyörgyön, Közösségi Karácsonyfát állítottak Baróton, valamint a fiatalok komoly
hozzájárulásával beindult a Közösségi Szelvény program Sepsiszentgyörgyön: 14 helyi vállalkozót
sikerült bevonni a programba. A szelvényfüzet a szolgáltatásaikat kínálja, kedvezményes áron. A sok
munka meghozta a gyümölcsét: a YB önkénteseknek sikerült 2.543 euro-t összegyűjtenie, amit az OTP
Bank, a program főtámogatója megduplázott, így 23.294 lej került az ifjúsági alapba, amit ifjúsági
kezdeményezések és iskolai kirándulások támogatására használtak fel a fiatalok.

Nem térkép e táj! Iskolaprogram
Huszonnyolc honismereti kirándulás valósult meg 2012 őszén. Kilenc elméleti líceum, hat városi és
tíz vidéki iskola diákjai vettek részt egynapos irányított utakon Háromszéken, a kirándulások költségeit
az alapítvány fedezte a Nem térkép e táj! programalapból. A program célja az volt, hogy erősítse az
osztályközösségeket és felhívja az ifjúság figyelmét a Szülőföld értékeire, szeretetére. 1.014 diák és 64
pedagógus számára jelentett igazi élményt az egynapos utazás, a szervezett program és a szakmai
kísérők pedig garanciát jelentettek arra, hogy a szórakozás mellett maradandó ismeretekkel is
gyarapodjanak a kiránduláson résztvevők. A programnak volt még egy sajátos hozadéka is: élénkítő
hatással volt a helyi gazdaságra. A kirándulások szervezése 16.905 lej jövedelmet eredményezett a
helyi szállítócégeknek, 5.880 lej jövedelmet a vendéglátóipari egységeknek és 5.057 lejt hozott a
kulturális intézményeknek.

Tehetségeink – bemutatkoznak az ösztöndíjasok
Az alapítvány ebben az évben is kiemelt figyelemben részesítette a tehetséggondozást. Az óvodai
tehetségfejlesztő tevékenységek ösztönzésére kilenc óvodának ajándékoztunk logikai játékcsomagot,
összesen ötezer lej értékben. Öt vidéki zenei tehetség számára támogatta az egyhetes nyári táborozást
Nyíregyházán, amelyet tehetséges gyermekeknek szerveztek. Számos hasznos foglalkoztató
programban vettek részt és kiváló pedagógusok foglalkoztak a szakmai fejlesztésükkel. Az Ignácz Rózsa
tehetségalapból nyolc tehetség számára biztosított ösztöndíjat havi 200 – 400 lej között, összesen
36.551 lejt fordított erre a célra az év folyamán.
Támogatott ösztöndíjasaink:
Barta Melinda, Székely Mikó Kollégium IX. o, Sepsiszentgyörgy
Bodor Anett, Kőrösi Csoma Sándor Líceum V.o, Kovászna
Constantinescu Vlad Raul, Mihai Viteazul Líceum X.o, Sepsiszentgyörgy
Dombi Anita, Általános iskola IV. o, Ikafalva
Ferencz Csilla, Transilvania Egyetem/ Közgazdaságtan II. év, Brassó
Nagy Beáta, Mikes Kelemen Líceum X.o, Sepsiszentgyörgy
Szőcs Botond, Plugor Sándor Művészeti Líceum X.o, Sepsiszentgyörgy
Zwebner Petra Anita, Ady Endre általános iskola III.o, Sepsiszentgyörgy

Ötletből építs közösséget! Új kiadás, további sikerek
Szeptemberben indítottuk az Ötletből építs közösséget program második kiadását. Ezúttal is sok, a
közösséget megmozgató hasznos terv született, pályázatok érkeztek a megye minden területéről. A
20.000 lejes programalapból tíz közösségi terv megvalósulását támogattuk. Ennek megfelelően
közösségi park készült el Páké központjában, ifjúsági ház jött létre Kisborosnyón, hagyományos
lakodalmast szerveztek Csernátonban és Erdővidéki néptánctalálkozót Vargyason, gyerek rovat indult
be a Székely Újságban, egy alkotóműhely tagjai hímzésmintákat tanulni utazott a Kallós múzeumba,
Vakvilág néven kiállítást szerveztek vakok számára, fiatal önszerveződések jöttek létre és húsz idős,
elhagyatott ember környezetét tették rendbe az önkéntesek tíz településen. Összességében, a második
kiadás is nagyon sikeres volt, az alapítvány által adott támogatás sokszorosan megtérült, nemcsak a
befektetett javakban, hanem megerősítette a kisközösségeket is, az eredmények örömmel és
elégtétellel töltötték el az embereket.

A Háromszéki Közösségi Alapítvány által kezelt alapok
Alap neve

Felhasználási célja

Értéke* RON

Ujjvárossy József Közösségi Alap

Közösségi projektek támogatása

21.568

Ignácz Rózsa Tehetségalap

Tehetséges gyermekek, fiatalok támogatása

434

Ifjúsági Alap

Ifjúsági kezdeményezések támogatása

10.516

Pályázati alap

Működési költségek és programköltségek fedezése

14.226

Állandó Alap

Állandó pénzalap képzése

3.261

*2012.12.31.-én

Pénzügyi adatok 2012
A szervezet 2012-es évi üzleti eredménye 30.199 lej többlet és 14.624 lej nyereség. Nem gazdasági
tevékenységből származó többlet a jövedelem 4,63%-os növekedéséből, illetve a költségek 36,80 %-os
csökkenéséből adódik. Az eszközök és források egyező végösszege 95.723 lej, ami az előző évhez képest
88,81 %-os növekedést mutat. (Részlet a pénzügyi jelentésből.)

A szervezet aktívái a következők:

-

Bevételek 2012
Helyi adományok
Országos program (General Purpose)
Közösségi kártya jövedelem
Pályázati források
Banki kamat
Összbevétel

Összeg (Ron)
45.669
75.000
151.654
31.879
1.744,30
305.946,30

Kiadások 2012
Személyi jellegű ráfordítások
Programok finanszírozása
Ösztöndíjak
Programköltségek
Közösségi eszközbefektetések
Adminisztratív költségek
Népszerűsítési költségek
Amortizációs költségek
Banki költségek
Nyereségadó
Összköltség

Összeg (Ron)
89.614
64.510
36.551
18.514
26.980
11.288
3.627
655
1.247
8.137
261.123

alapeszközök: 3.921 lej;
kis értékű leltári tárgyak: 1.684 lej;
bank és készpénz egyenleg: 54.343 lej;
követelések: 26.828 lej.

Pályázati támogatások
Tehetségprogram
Közösségi projektek támogatása
Iskolaprogram
Ifjúsági projekt támogatások
Mindösszesen

Összeg (Ron)
7.125
23.582
27.000
6.803
64.510

Állandó alap - 3.261 lej
Támogatási tevékenység eredményei 2012-ben:
55 civil projekt
28 iskolai kirándulás
8 ösztöndíjas
7 ifjúsági projekt

Köszönet az együttműködő partereinknek és támogatóinknak:

Bertis kft., Elan Trio kft., Hpress kft., Elco kft., OTP Bank, Transilvania Tourist Service
kft., Salvia kft., Orex kft., Hermann Gyógyszertár kft.
Köszönet Toró Attilának az arculatépítésben kifejtett munkájáért,
Önkénteseinknek a sok-sok ledolgozott óráért,
Médiapartnereinknek a folyamatos és pozitív tájékoztatásért és
köszönet a közösségi kártyatulajdonosoknak, a tudatos közösségépítésért!

HÁROMSZÉKI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY
Sepsiszentgyörgy, Csíki u. 47. szám
Tel./Fax: +40-267 351 959,
e-mail: hka@hka.ro, web: www.hka.ro

