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Háromszéki
Közösségi
Alapítvány

Alakult: 2010-ben
Küldetése: a Háromszéki Közösségi Alapítvány küldetése a
háromszéki emberek életének jobbá tétele a helyi erőforrások
mozgósításával és ésszerű felhasználásával, közösségi kezdeményezések támogatásával.

Alapítótagok
1. András Róbert, jogász – Pro Diversitas Egyesület
2. Bereczki Kinga, tanár – Eurocenter Amőba kft.
3. Buksa Miklós, mérnök – Erpék kft.
4. Deák Dávid, mérnök – Viastein kft.
5. Ferencz Csaba, mérnök – Háromszék Press kft.
6. Fleckhamer Ottó, mérnök – Elco Rt
7. Máthé István közgazdász, jogász – MP Agro kft.
8. Nóda György, vállalkozó
9. Sántha Benjámin, vállalkozó
10. Tulit Zsombor, informatikus – Consic Rt

Kuratóriumi tagok:
Elnök: Fleckhamer Ottó
Alelnökök: Tulit Zsombor és Ferencz Csaba
Tagok:
1. Berszány Tibor
2. Buksa Miklós
3. Ferencz Csaba
4. Komporály Viktor
5. Máthé István
6. Sántha Benjámin
7. Szentgyörgyi Ignác
8. Dr. Tüdős Kinga
Végrehajtás, adminisztráció:
1. Bereczki Kinga – igazgató
2. Nagy Lázár Kincső – marketing, kommunikáció
3. Szőcs Ildikó – adminisztráció
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Milyen volt a 2015-ös év?

…erőt próbáló és eredményes. A tervezett 13 helyett 17 programot bonyolítottunk a
tavaly, köztük Nem térkép e táj iskolai kirándulások, Egy gyümölcsfa a jövő
nemzedékének - csemete osztás Háromszéken, Civil licit és 8 óra egy jó ügyért civil
kezdeményezések támogatására, közel ezren tekertek egy jó célért Kézdivásárhelyen
és Sepsiszentgyörgyön, 22 000-re növekedett a közösségi kártya felhasználók száma,
kilenc ösztöndíjasunk érezte a közösségi támogatást, közös projektet bonyolítottunk a
Diakóniával a Kőröspataki Gyermekfoglalkoztató Központ javára. Első ízben
köszöntöttük az Időseket az Idősek Napján. Önkénteseink megtapasztalták a jó
cselekedet szívből jövő örömérzését.
Megerősödött a Háromszéki Közösségi Alapítvány helyi támogatottsága. Egyre
többen vesznek részt az alapítványi programokban, megnőtt az egyéni adományozók
száma, közel harminc helyi cég járult hozzá adományaival a közösségi célok
megvalósulásához. A közösségi munka sikerét igazolja, hogy létrejött a helyiek által
megálmodott Közösségi Tér Kovásznán és Székelyföldi Tehetség Alap született ötven
sepsiszentgyörgyi támogató önzetlen hozzáállásával és adakozásával.
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Tevékenység, számokban

2015-ben az alapítvány 17 programot bonyolított, ezek a következők:
- 8 adománygyűjtő program – közösségi kártya program, Tekerj egy jó célért! biciklis akció/2 kiadás,
Civil Licit, Youth Bank, video projekt, Közösségi Bál, adománydobozok
- 3 támogatói program – Nem térkép e táj! iskola program, Egy gyümölcsfa a jövő nemzedékének!
őshonos csemete visszatelepítési program, Fiatalok a ﬁatalokért ifjúsági program
- 5 közösségi program – Nyolc óra egy jó ügyért! önkéntes program, Idősek bevonása önkéntes
programokba / Margaréta Hercegnő Alapítvánnyal közösen bonyolított program, csemetekert program,
Idősek Napja akció, helyi termék és szolgáltatás kampány és
- 1 tehetségsegítő program.
A 2015-ös alapítványi programoknak 27 544 Kovászna megyei lakos kedvezményezettje volt, közöttük: 22 000
közösségi kártya felhasználó, 914 résztvevő a Tekerj akciókban, 2 613 résztvevő közösségi programokban,
1 413 diák és pedagógus a Nem térkép e táj honismereti kirándulásokon. Az alapítvány kilenc tehetséges
gyermeknek és ﬁatalnak biztosított tanulmányi ösztöndíjat a 2014-15 tanévben, és 99 önkéntest vont be
közösségi akciókba. Az Egy gyümölcsfa a jövő nemzedékének! támogatási programban az alapítvány 1 500 db.
őshonos gyümölcsfát osztott szét 12 vidéki településen Kovászna megyében, 496 család részesült belőle.

A Háromszéki Közösségi Alapítvány által szervezett programokban 2015-ben érezhetően megnövekedett a
résztvevők száma. Az egyéni adományozók száma 2 535 volt, 30 helyi cég támogatta az alapítványi
célkitűzéseket az adománygyűjtőprogramokon keresztül.
Az alapítvány 38 927 lejt értékben fordított szervezeti fejlesztésre és hosszú távú befektetésekre. Ezek a
következők:
- a közösségi kártya mobil telefonos használatát lehetővé tévő android alkalmazás kifejlesztése
GoforCard néven – 5 580 Ron
- a HKA közösségi kártya márka védjegy bejegyeztetése az OSIM hivatalnál – 1 957 Ron
- hagyományos mesterségek video ﬁlmsorozat készítése - 19 000 Ron
- csemetekert fejlesztése - 9 798 Ron
A befektetés összértéke: 36 335 Ron.
Az alapítvány személyzeti struktúrája is bővült és szakosodott: jelenleg négy munkakönyves alkalmazott
dolgozik, köztük marketing és közösségi kártya adminisztrátor, ugyanakkor a csemetekert állandó felügyeletét
is egy állandó munkatárs látja el.

GoForCard
TELEPÍTÉS
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Pénzügyi mutatók a 2015-ös évre

A HKA állandó alapját 2015-ben a kezdeti 58 612 lejről 79 295 lejre növelte meg, a közösségi programok
hosszútávú biztonságossága érdekében, a tartalékalap értéke pedig év végén 16 521 lej volt. A viszonylag sok
befektetés és tervezettnél magasabb számú program költségterhe mellett sikerült úgy gazdálkodni az
alapítványi pénzekkel, hogy továbbra is erősödjön a pénzügyi stabilitás és a pénzügyi állományok értéke ne
csökkenjen számottevően.
Az adománygyűjtő akciók eredményeképpen megnövekedtek a helyi szinten gyűjtött források: 266 577 lej
gyűlt helyi adományokból, ebből 220 769 lej helyi cégek támogatása, az egyéni adományok értéke pedig 45 808
lej volt. Az alapítvány a helyi szinten gyűjtött alapok 85%-át, azaz 225 442 lejt visszafordított közösségi
célokra támogatások, ösztöndíjak és kültéri befektetések formájában.

Bevont források 2015: 434 708 Ron
- 266 577 Ron helyi forrás (61%)
- 56 188 Ron országos program (ARC, FFCR, RAF, Margareta Hercegnő Alapítvány)
- 9 753 Ron állami támogatás és banki adatok
- 102 190 Ron pályázati (BGA, EEA, Viability Net, Global Fund)

Támogatások 2015: 225 442 Ron (a helyi szinten gyűjtött alapok 85%-a)
- 99 902 Ron civil program támogatások
- 15 900 Ron ösztöndíjak
- 12 211 Ron egyéni támogatások
- 16 960 Ron köztéri befektetések
- 80 469 Ron programköltségek

A Közösségi kártyaprogram révén az Ujjvárossy József alapba 166 537 lej gyűlt. A Háromszéki Közösségi
Alapítvány kiemelkedő kártyaprogram partnere a Bertis kft., amely 2011-től a Bertis üzlethálózatban a
közösségi kártyák használata révén az alapbeﬁzetés 95%-át biztosítja.
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Egy jó cselekedet a közösség érdekében!

Közösségi Kártya program
A közösségi kártya program nagyon népszerű Kovászna megyében, az alapítvány egyik legsikeresebb
programja. A közösségi kártya egy olyan hűségkártya, amely a vásárolt értékből 1% kedvezményt biztosít a
vásárlónak és ugyanazt az értéket a partnerüzlet egy közösségi alapba beﬁzeti. A kártyát csak helyi cégeknél
lehet használni, a helyi cégek és szolgáltatások megerősítésének egy hatékony eszköze. Kovászna megyében a
kártya 36 kereskedelmi egységben használható, ezek közül 28 Sepsiszentgyörgyön van. A hálózatban 22
élelmiszerüzlet, 2 gyorsétterem, 1 vendéglő, 4 gyógyszertár, 4 építkezési anyag lerakat, egy kezelési központ,
egy kiadóvállalat és egy utazási iroda található.
2015-ben 24 000-en használtak közösségi kártyát, a
felhasználók 80%-a sepsiszentgyörgyi. Ezenkívül
használnak még kártyát Kovásznán, Kézdivásárhelyen és
Baróton. Az alapítvány értékeli a kártyafelhasználói
tudatosságot, ezért évente három alkalommal 1 000 lejes
készpénz jutalmat sorsol ki a hűséges kártyafelhasználók
között. A sorsolás élőben történik a Sepsi Rádióban,
internetes közvetítéssel, az aktív kártyakódokat
véletlenszerűen kiválasztó program segítségével. A 2015ös év szerencsés nyertesei: Bortos Nicoleta, Lázár Dóra és
Kelemen Borbála háromszéki lakosok.

Veszel és teszel... Acționezi prin cumpărare...
www.hka.ro

1 902101 01 7 903

KÖZÖSSÉGI KÁRTYÁKBÓL megvalósult köztéri befektetések
Investiții în spații publice prin utilizarea CARDULUI COMUNITAR

DANI KINGA MOZGÁSPARK, Sepsiszentgyörgy – megvalósulás éve: 2013

PARC DE ANTRENAMENT DANI KINGA, Sfântu Gheorghe, anul realizării 2013

KÜLTÉRI MOZGÁSPARK, Sepsiszentgyörgy – megvalósulás éve: 2014

PARC DE ANTRENAMENT, Sfântu Gheorghe, anul realizării 2014

JÁTSZÓTÉR, Kovászna – megvalósulás éve: 2013

TEREN DE JOACĂ, Covasna, anul realizării 2013

MOLNÁR JÓZSIÁS MOZGÁSPARK, Kézdivásárhely – megvalósulás éve: 2014

Felhasználói kérésekre reagálva, április-májusban
megszerveztünk egy közösségi kárya kampányt a régi,
elhasználódott kártyák cseréjére valamint új regisztrálások ösztönzésére. A kampányt négy városban
bonyolítottuk, a Bertis és Bani Market élelmiszerüzletekben valamint az Orex építőanyag lerakatoknál.

PARC DE ANTRENAMENT MOLNÁR JÓZSIÁS, Târgu Secuiesc, anul realizării 2014

MOZGÁSPARK, Barót – megvalósulás éve: 2015

JÁTSZÓTÉR, Kézdivásárhely – megvalósulás éve: 2015

PARC DE ANTRENAMENT, Baraolt, anul realizării 2015

TEREN DE JOACĂ, Târgu Secuiesc, anul realizării 2015

design: Toró Attila / Digital Studio

KÖZÖSSÉGI TÉR, Kovászna – megvalósulás éve: 2015

www.hka.ro
SPAȚIU COMUNITAR, Covasna, anul realizării 2015

Kampány eredménye
1 576 új regisztrálás
368 megújítás
21 091 nyilvántartott kártyafelhasználó
7 895 hírlistára feliratkozott személy
40 aktív mobiltelefonos kártyafelhasználó
egy új kártyapartner: Sugás vendéglő

A csíkszeredai Enetix cég az alapítvány megbízásából kifejlesztette a közösségi kártya mobil telefonos
használatát lehetővé tévő android alkalmazást GOFORCARD néven. Ezzel kívánjuk bővíteni a felhasználói kört,
bevonva a férﬁakat és ﬁatalokat a közösségi kártya használatába.
2015-ben a Teszel és veszel! feliratú kis kártyák használatából 166 537 lej gyűlt a közösségi alapba, amelyből
nagy számban megvalósultak civil programok, iskolásoknak honismereti kirándulások, tehetségeknek
ösztöndíjak, kültéri befektetések: játszóterek, biciklitartók az egészéges életmódra való ösztönzés
szellemében.
Közösségi Kártya program partnerek: Bertis élelmiszerüzletek, Bertis Pub gyorsétterem, Big Mama
gyorsétterem, Orex építkezési lerakat, HPress kiadóvállalat, Salvia gyógyszertárak, Hermann gyógyszertár,
TTS utazási iroda, ProVitam magán klinika, Bani Market élelmiszerüzletek, Sugás vendéglő.
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Közösségi kártyákból megvalósult Közösségi Tér Kovásznán
Az alapítvány kuratóriuma a februári űlésen 9 000 lej értékű támogatást ítélt meg a közösségi kártya alapból,
a kovásznai közösség javára. Az alapítvány az összeg felhasználását mindenképpen a helyi lakosság igényeivel
összhangban kívánta megvalósítani. Ennek érdekében egy lakossági fórumot szervezett, amelynek
eredményeképpen megszületett a javaslat: egy közösségi tér létrehozása a Városi Galéria eléggé elhanyagolt,
azonban forgalmas kertjében.
A megvalósítás fél évet vett igénybe, ezalatt elkészült a látványterv, elkészültek a közösségi tér elemei:
fapadok, ﬁlagória, körűlőkék, hinta, lipinka, homokozó és elrendezték a területet. A Közösségi Tér ünnepélyes
avatójára 2015 novemberében került sor, amleye résztvettek mindazok, akik a megvalósításba bekapcsolódtak:
a közösségi alap legnagybb támogatója, a Bertis üzlethálózat tulajdonosa, Berszány Tibor, Molnár János
tanácstag, a Kovásznai polgármesteri hivatal képviselője, Cseh Réka látványtervező, Czilli Balázs a Kulturális
Központ igazgatója, helyi szervező, Erőss István és Erőss Máté kertészmérnökök, Gergely Kovács- György és
Luka Sándor vállalkozók, valamint Bereczki Kinga, az alapítvány igazgatója. A Közösségi Téri igazi összefogással
valósult meg, önkéntes és dologi/anyagi hozzájárulással, a helyiek igényére alapozva. Megmozgatta a helyi
közösséget.
A Közösségi Tér projekt pozitív hozadéka volt a Kovásznai Kisgyermekes Családok Baráti Körének, a
Büttykörnek az akciója, amely során két játszóteret újítottak fel önkéntes munkával Kovásznán, valamint a
Kőrösi Csoma Sándor liceum diákjainak kezdeményezésére létrejött Suli Rádió, amelyet ugyancska a HKA
támogatott komoly összegekkel.
Kezdeményező: Háromszéki Közösségi Alapítvány
Helyi partner: Kovásznai Kulturális Központ
Támogatók: Kovásznai Polgármesteri Hivatal, Háromszéki Közösségi Alapítvány

KÖZÖSSÉGI KÁRTYÁKBÓL, KÖZÖSSÉGI TÉR
SPAȚIU COMUNITAR DIN CARDURI COMUNITARE
Megvalósult 2015-ben a Háromszéki Közösségi Alapítvány és a Kovásznai Polgármesteri Hivatal támogatásával,
a Kovásznai Városi Művelődési Ház és a közösségi kártyafelhasználók közreműködésével.
S-a realizat în 2015 cu sprijinul Fundației Comunitare Covasna și a Primăriei Orașului Covasna, prin contribuția Centrului Cultural Covasna și al utilizatorilor de carduri comunitare covăsnene.

A megvalósításhoz hozzájárultak: kovásznai közösségi kártyafelhasználók, Cseh Réka látványtervező, Bütykkör - Kovásznai Kisgyermekes Családok Baráti Köre, Erőss István,
Erőss Máté kertészmérnökök, Gergely-Kovács György vállalkozó (Consic KFT), Luka Sándor vállalkozó (Ferkó KFT).
La realizarea spațiului au contribuit utilizatorii de card comunitar din Covasna, Cseh Réka designer, Bütykkör – Cercul Famillilor cu copii mici din Covasna, Erőss István,
Erőss Máté ingineri horticultori, Gergely-Kovács György intreprinzător (Consic SRL), Luka Sándor (Ferkó SRL).

Ilyen volt:

Ilyen lett:

Înainte:

După:

A közösségi kártya minden egyes használata = egy jó cselekedet a közösség érdekében!
Ujjvárossy József közösségi alap

Fiecare utilizare al cardului comunitar = o faptă bună pentru comunitate!
Fondul Comunitar Ujjvárossy József

Kártyapartnerek

Parteneri de Card Comunitar

RESTAURANT & CAFÉ

Éves jelentés 7

Fiatalok köszöntötték az időseket az Idősek világnapján
Október elsején 45 ﬁatal virágokkal köszöntötte Sepsiszentgyörgyön az időseket. Meglepetésszerű akció volt,
előzetes tájékoztatás nélkül, így megható volt látni, hogyan reagáltak az idősek a ﬁatalok köszöntésére. A
program a Zatureczki Berta idősek otthonában kezdődött, a ﬁatalok HKA-s pólókba öltözve cserepes virágokat
ajándékoztak a meglepett és meghatódott embereknek. Az akció késő délutánig folytatódott a város különböző
helyszínein, ahol a ﬁatalok kisebb csoportokban vágott virággal kedveskedtek az idősebb korosztálynak. Az
akciót a HKA szervezte a Diakónia Alapítvánnyal közösen a Margaréta Hercegnő alapítvány kezdeményezésére. A
virágokat helyi vállalkozók biztosították: a Dália Kertészet valamint az Ixya virágstúdió.
Kezdeményező: Margaréta Hercegnő Alapítvány
Szervező: Háromszéki Közösségi Alapítvány
Partner: Diakónia Alapítvány
Támogatók: Ixya virágstúdió, Dália kertészet

Partnerségben a Kőröspataki Gyermekfoglalkoztató központ fejlesztéséért –
a Margaréta Hercegnő Alapítvány „Intergeneratii” programjának alkalmazása Háromszéken
A bukaresti Margaréta Hercegnő alapítvány nagy sikernek örvendő, generációközi együttműködés
módszerének bevezetését terveztük el a Diakónia alapítvány által működtetett kőröspataki
Gyermekfoglalkoztató központban. A Háromszéki Közösségi alapítvány, a Diakónia és a Margaréta Hercegnő
alapítvány hármas partnerségben bonyolított programja eredményeképpen idős emberek bekapcsolódtak a
központ tevékenységeibe, gyermekeknek kézműves foglalkozásokat tartottak, hagyományokról meséltek, és
besegítettek a tanulási feladatokba. A közös együttlét kölcsönösen jó hatással volt úgy gyermekre, mint idősre
egyaránt, mindkét korosztálynak pozitív tapasztalatot jelentett és erősítette az egymás iránti tiszteletet. Az
egy éves programnak anyagi hozadéka is volt: a központ 4 000 euro-s támogatásban részesült a bukaresti
alapítványtól a programköltségek fedezésére, amelyet a HKA helyi adománygyűjtéssel megduplázott, így a
kőröspataki Gyermekfoglalkoztató Központ 8 000 euro támogatásban részesült, amelyet a Diakónia alapítvány a
hátrányos helyzetű gyermekek foglalkoztatására fordított.
Bonyolító: Háromszéki Közösségi Alapítvány
Partner: Diakónia Aapítvány
Támogató: Margaréta Hercegnő Alapítvány
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Rekordszámú részvétel a Tekerj egy jó célért! biciklis akcióban
A HKA 2015 –ben két helyszínen szervezte meg a népszerű sporteseményt, a Tekerj egy jó célért! akciót,
amely a helyi közösséget megmozgató és jó célokért felsorakoztató adománygyűjtő akció is egyben. Júniusban
Kézdivásárhelyen rekordszámú résztvevővel zajlott az esemény: közel 700 –an tekertek a kijelölt 4 km
hosszúságú városi útszakaszon, ez országos szinten is kiemelkedő sporteseménynek számított. A magas létszám
a készruhagyári munkások jelentkezésével magyarázható, az akcióban ugyanis szervezetten résztvettek a Zarah
Moden, New Fashion és a Secuiana készruhagyárak is. A megmozdulás eredményeképpen 17 888 lej gyűlt
összesen a részvételi díjakból és a letekert körök utáni beﬁzetésekből. A résztvevők négy óra alatt együttesen
1 978 kört tekertek, amey 8 042 km hosszúságú útszakasznak felel meg. A gyűjtött pénzből megvalósult egy
korszerű játszótér kisgyemekeknek a Sportcsarnok melleti téren, így a Tekerj akció legﬁatalabb résztvevője, a
másfél éves Kicsid Otto is örömét lelheti a biztonságos játszótéri elemek használatában, amelyekért ő is
közvetlen “megdolgozott”.
Szeptemberben ugyancsak rekordszámú résztvevővel zajlott az esemény, ezúttal Sepsiszentgyörgyön:
319-en álltak rajthoz, hogy kosárlabda palánkokért tekerjenek a lakónegyedekbe. A HKA munkatársait is
meglepte a magas jelentkezésszám, az utolsó regisztrálóknak feliratozott póló és igényes Tekerj anyagok
helyett már csak rögtönzött pecsételőlap jutott. Az akció így is sikeres volt: a letekert 892 körrel, amely 8 920
km-t összegezett a résztvevők 10 013 lejt gyűjtöttek össze, amelyet a HKA még további 2 000 lejjel kipótolt, így
az akció összesen nyolc kosárlabda palánk vásárlását tette lehetővé. Az egyéni biciklizők mellett 14 csapat vett
részt a sporteseményen, ezek civil szervezeti és céges munkaközösségeket jelentettek. A HKA a
legeredményesebb gyűjtőt/tekerőt a TTS utazási iroda jóvoltából kétnapos hajdúszoboszlói kétszemélyes
utazási szelvénnyel jutalmazta, 200 euro értékben.
Szervező: Háromszéki Közösségi Alapítvány
Szakmai partnerek: Alpinsport Egyesület, Zöld Nap Egyesület
Támogatók: Zarah Moden készruhagyár, New Fashion készruhagyár, Secuiana készruhagyár, Kézdivásárhelyi
Polgármesteri Hivatal, Transilvania Tourist Service
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Közel 13 000 lej gyűlt a Civil Liciten, három közösségi projekt támogatására!
2015. április 23.-án második alkalommal bonyolódott Civil Licit Sepsiszentgyörgyön, a Tamási színház új
Stúdió termében. A londoni székhelyű The Funding Network (TFN) módszertana alapján zajló eseményen közel
ötven érdekldő vett részt, közülük mintegy 35-en adakoztak a liciten bemutatott közösségi projektek javára.
12 250 lej gyűlt össze a Lajtha László Alapítvány II Székelyföldi Legényesverseny rendezésére, a Diakónia
Tanulunk egymástól programjára, valamint a Kiwanis Klub Kalandozás a Kiwanissal! projektjére.
A Grubisics Levente, a Sepsi Rádió szerkesztőjének moderálásával zajló esemény igazi és izgalmas közösségi
élményt nyújtott a résztvevők számára.
Szervező: Háromszéki Közösségi Alapítvány
Szakmai partner: The Funding Network

Fiatalok a ﬁatalokért – a Youth Bank program 2015-ös eredményei
Egy csapatban, amelyben jól érzezzük magunkat és együtt fejlődünk, kitartással jót tenni és cselekedni
közösségünkért! - a YB csapat önkéntesei fogalmazták meg ezt a célkitűzést még a program elején az
egymással való ismerkedés szakaszában.
A Háromszéki Közösségi Alapítvány ifjúsági programjának negyedik kiadásához Sepsiszentgyörgy 4
líceumából (Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Székely Mikó Kollégium, Református Kollégium, Berde Áron
Közgazdasági Szaklíceum) 12 önkéntes csatlakozott. A program 2015 novembertől 2016 februárig tartó
időszakában az önkéntesek adománygyűjtő tevékenységet folytattak, saját rendezvényeket szerveztek, illetve
részt vettek a Székely Mikó Kollégiumban és a város főterén tartott karácsonyi vásárokban, ahol a Háromszéki
Közösségi Alapítvány hagyományos mesterségekről készült Dvd-t és ünnepi képeslapokat árusítottak,
adománygyűjtő dobozokat helyeztek el Sepsiszentgyörgy forgalmas üzleteiben.
Szervezett akciók:
- Társasjáték és Karaoké est a Bistro-ban
- Jégkarnevál
- Japán Est kulturális rendezvény
A gyűjtési akciók eredményeképpen 1 797 lejt gyűjtöttek, amelyhez hozzáadódik 5 000 lej szponzor
támogatás. Az összességében 6 797 lejt a helyi MultiNr cég megduplázta, így az ifjúsági alapba 13 594 lej gyűlt,
amelyet a ﬁatalok ifjúsági kezdeményezések támogatására használtak fel.
Szervező: Háromszéki Közösségi Alapítvány
Partner: Fundația pentru Implicarea Tinerilor
Főtámogató: Multinr kft.
10 Éves jelentés

„Hátha lesz akkor nekünk is olyan régi jó ízű gyümölcsünk, ahogy gyerekkorunkban volt, a nagymamánál”

– az alapítvány csemetekert programja
Háromszéki Közösségi Alapítvány 2015 áprilisában 1500 őshonos gyümölcsfacsemetét osztott ki Háromszék öt
térségében 12 Háromszéki településen: Árkos, Feldoboly, Bodos, Köpec, Bibarcfalva, Felsőrákos, Bardóc,
Erdőfüle, Olasztelek, Mikóújfalu, Zabola, Kőröspatak, Kálnok. Összesen 496 család részesült ingyenes
csemetékben, három gyümölcsfacsemete jutott egy családnak.
Egy gyümölcsfa a jövő nemzedékének program alapvető célja, egy olyan nevelési és promóciós program
fejlesztése, mely elősegíti az őshonos gyümölcsfák visszatelepítését a Háromszéki falvakba.
A program egy, a Háromszéki Közösségi Alapítvány által támogatott helyi kezdeményezésből indult ki, amely
a magyarhermányi gazdaságok hagyományos gyümölcsfa fajtáit volt hivatott újratelepíteni. A projektet nagy
érdeklődés övezte, sokan csatlakoztak a településről, 270 őshonos gyümölcsfacsemetét ültettek el, és
előadásokat tartottak a helyi gyümölcsfafajták ültetési gondozási módjairól.

Egy fa a jövő nemzedékének!

design: Toró Attila / Digital Studio

A program céljai:
- A háromszéki vidéki települések gazdaságainak
őshonos gyümölcsfákkal való újratelepítése
- A helyi közösség bevonása a hagyományos
gyümölcsösök kialakításában, megtartásában
- Egy nonformális nevelési program kidolgozása
gyerekek és ﬁatalok számára

Un pom pentru generația viitoare!
Jelen tájékoztató anyag nem az EEA Alap 2009-2014 hivatalos álláspontját közvetíti. / Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oﬁcială a granturilor SEE 2009 – 2014.

Bonyolító / Organizație coordonatoare:

Támogatók / Sponsori, ﬁnanțatori:
A projektet az
EEA Alap 2009-2014
támogatja

www.hka.ro

Proiec

A Háromszéki Közösségi Alapítvány csemetekertet
hozott létre egy hétáras területen Kőröspatakon, ez
biztosítja hosszútávon a program csemete szükségletét. A
csemetekert megvalósulását nemzetközi programok
támogatták, többek között: a cseh Viability Net program,
a norvég EEA alap és a Dél-afrikai Global Fund alapítvány
voltak komoly partnereink.
A programban 110 Sepsiszentgyörgyi középiskolás vett
részt a október 17–18-án Erdővidék, illetve Sepsiszentgyörgy környékén vadalma és vadkörtemag
gyűjtésen. A közel egy mázsa gyűjtött magot a gyermekek
és ﬁatalok késő ősszel elültették az alapítvány kőröspataki
csemetekertjében.
Program: Egy gyümölcsfa a jövő nemzedékének
Programvezető: Háromszéki Közösségi Alapítvány
Támogatók: EEA, Global Fund, Viability, Közösségi
kártya
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Közel 1 400 iskolás csodálkozott rá szülőföldünk szépségeire, értékeire
– az alapítvány Nem térkép e táj honismereti programja
Az alapítvány minden évben meghirdeti a Nem térkép e táj programot, amelyre háromszéki iskolák
jelentkezhetnek, irányított, előre megtervezett egynapos honismereti kirándulásokkal. Az alapítvány
támogatja a kirándulás költségeit (utazási költségk, élelem, belépők, stb.). 2015-ben a pályázási feltételek
bővültek a helyi hagymányos műhelyek, vállalkozások programba iktatásával. Az ötlet nagyon jónak bizonyult, a
gyermekek-ﬁatalok tájékozódhattak a helyi jellegű foglalkozásokról, mesterségekről, bővítve ezirányú
ismereteiket.
Nem térkép e táj 2015-ös kiadás eredményei:
45 benyújtott pályázat, 22 tanintézet
35 támogatott kirándulás
34 200 lej támogatás
1 377 iskolás, 67 pedagógus kísérő
„Nagybaconból 8 óra után pár perccel indultunk 35 gyerekkel, az első megállónk Bálványosfürdőn volt. Először
az Apor lányok 2015-ben kalákában felújított feredőjénél álltunk meg. Baló Ervin túravezető elmagyarázta, hogy
a környéken az utóvulkanikus jelenségek uralkodnak kénhidrogénes és széndioxidos mofetták, gyógyvizek,
gázfeltörések révén. A szemvizek kéntartalmú ásványvizek, főleg kötőhártyagyulladás, szemárpa vagy szürke
hályog gyógyítására valók borogatással vagy csepegtetéssel. A gyerekek kipróbálták az itt található játszóteret,
„barátkoztak” a kénes levegővel kipróbálták a napórát.” - baróti Gaál Mózes Általános Iskola IV. D és VI. C osztályai
„Fotosmartonoson az Aranyalma Présház megtekintése volt a célpont, ahol nyers gyümölcs- és zöldségleveket
préselnek Elekes Botond vállalkozó vezetésével, aki bemutatta az ép gyümölcstől a dobozos kész termékig a
munkafolyamatokat. A gyerekek élvezettel itták a az éppen akkor préselt céklalevet, mely tartalmazott céklát,
almát, sárgarépát, gyömbért és citromot. Megkóstóltuk még a kuriózumnak számító lucernalevet, amely lucerna
és almaléből állt. Elmagyarázták a Présház vezetői, hogy melyik gyümölcs-zöldséglé mire jó, hogyan, mikor kell
fogyasztani, mit tartalmaz, hogyan készítik a pasztörizált leveket, valamint azt is hogy helyi termelőktől
vásárolják a gyümölcsöket és a zöldségeket.” - a nagybaconi Konsza Samu Gimnázium IV. és V. osztályos diákjai.

„Kis csapatunk reggel 9 óra tájban érkezett meg Kisbaconba, ahol a Bodvaj Egyesület elnöke, Benedek Márta
fogadott nagy szeretettel a Benedek Elek szobor melletti téren, mesével indítva a túrát. A mesefalu táblánál
feltérképeztük a falu mesterségeit és épített örökségét, majd a gyermekek a búza megőrölését nézhették végig a
vízimalomban.
A búzából kinyertük a lisztet, így kenyérdagasztással folytatódott a program a régi papilakon, ami a falu egyik
közösségi házaként működik ma. A dagasztás után a tájház megtekintésére került sor, ahol megismerhettük a múlt
század eleji hagyományos parasztházat, valamint a háztartáshoz és a korabeli életvitelhez szükséges tárgyi
kellékeket.” – a málnási Tőkés József Gimnázium diákjai
„Az úti cél Csernáton. A gyerekek izgatottan várták, hogy elindulhasson végre a busz, amely egy pici késéssel,
a tervezett időpont után indult el, mivel vártunk egy pár gyerekre, akik nem érkeztek meg. Nélkülük indultunk
meg. A buszos utazás remek volt, nagyon hamar el is röpült az idő és már ott is voltunk a Haszmann Pál
Múzeumnál. Pali bácsi fogadott bennünk. Először elmondta a szabályokat, aztán tovább haladtunk a kopjafákhoz,
ahol a gyerekek megcsodálhatták a legrégebbi és a legfrissebbeket, a repedéseket, horpadásokat és az alig pár
éves gyerek kopjafáját. Mindenki elgondolkodott ezen.”- Gödri Ferenc Általános Iskola, Sepsiszentgyörgy

Szervező: Háromszéki Közösségi Alapítvány
Támogató: Ujjvárossy József Közösségi Alap
12 Éves jelentés

Sikeres összefogás a tehetséges gyermekekért: Közösségi Bál Sepsiszentgyörgyön

2015 november 21-én rangos eseménynek adott otthont a
sepsiszentgyörgyi Orchidea vendéglő: közel száz meghívottal,
érdekes és változatos programmal zajlott a Háromszéki Közösségi
alaptvány évzáró rendezvénye, a Közösségi Bál. Mint minden évben,
ebben az évben is konkrét jótékonysági céllal, éspedig ez
alkalommal a belépti díjakból valamint a tombolából/licitből
származó összegekkel megalakult a Székelyföldi Tehetségalap,
25 000 lej kezdőértékkel. A tehetségalap a Székelyföldön élő
tehetséges gyermekeknek és ﬁataloknak biztosít tanulmányi
ösztöndíjat. Az alapot többek között Kányádi Sándor költő is
támogatta, sok neves közéleti személy neve szerepel az alapító
dokumentumban, akik önzetlen hozzájárulásával az alap megszülethetett.
A Székelyföldi Tehetségalapot a Háromszéki Közösségi alapítvány
kezeli, az ösztöndíjak bonyolítását pedig a Székelyföldi
Tehetségsegítő Tanács végzi. Évente 100 db, egyenként 1 000 lej
értékű egyszeri támogatást biztosít tehetségeknek, a támogatást
nyílt pályázati rendszerben, pályáztatás útján veszik igénybe a
kedvezményezettek.
Az alapot adományokból valamit erre a célra készített alapítványi
termékek (hagyományos mesterségek videosorozat) értékesítéséből
származó jövedelemmel kívánjuk fenntartani és működtetni.

Székelyföldi
Tehetség Alap

Alapítás éve: 2015
Alapkezelő: Háromszéki Közösségi Alapítvány
Bonyolító: Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
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Felhívás a Székelyföldi Tehetségalaphoz való hozzájárulásra

Székelyföldön 98 000 gyermek és ﬁatal tanul iskolai és felsőoktatási rendszerben. A tehetséggondozásban ismert
arányok alapján, a tanulók 20%-a átlagon felüli képességekkel rendelkezik. Jelen pillanatban Székelyföldön egyetlen
program létezik, amely szervezetten nyújt ösztöndíjtámogatást tehetségeknek: az Ady Endre ösztöndíj program, amelyet a
Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács bonyolít az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából. Ennek köszönhetően
évente, 58 ösztöndíj kerül kiosztásra.
Figyelembe véve a folyamatosan romló állami oktatási rendszert, iskoláink számának csökkenését, az elszegényedés
folyamatát Székelyföldön, úgy érezzük, hogy cselekedni kell.
A Háromszéki Közösségi Alapítvány kezdeményezésére 2015. november 13.-án vállalkozók és magánszemélyek
önzetlen hozzájárulásával, 5 625 euro kezdőértékkel megalakult a Székelyföldi Tehetségalap. Az alap azt a célt
szolgálja, hogy megerősítsük a közösségünk ﬁatal, alkotó rétegét, amely felelősen viszonyul a tehetségéhez és hasznosítja
azt a közösség javára is.
A közösségi kártya programról ismert és elismert alapítvány az Ujjvárossy Közösségi Alap átlátható kezelésével bizalmat
nyert a háromszéki polgároktól, erre a bizalomra valamint a többéves ösztöndíj program gyakorlatára építve
kezdeményezésünket sikerrel megvalósíthatónak látjuk.
Felhívással fordulunk minden jószándékú emberhez, akinek fontos a székelység sorsa és megmaradása
Szülőföldjén, hogy támogassa a Székelyföldi Alapot! Bármilyen kis összeg segítséget jelent. Adományaikat köszönettel
fogadjuk az alábbi számlák egyikén:
Számlatulajdonos: Háromszéki Közösségi Alapítvány
Bank: Román Kereskedelmi Bank (Banca Comerciala Romana – sucursala Sf. Gheorghe)
Számlaszám:
RO97RNCB0124118922700001 (RON)
RO43RNCB0124118922700003 (EUR)
RO16RNCB0124118922700004 (USD)
IBAN kód: RNCBROBU
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Pénzügyi eredmények 2015
Közösségi támogatások 2015-ben, összesen 225 442 lej
–Programtámogatások 208 482 lej
–Eszközbefektetések 16 960 lej

Jövedelem 2015
Céges adományok
Közösségi Kártya
Egyéni adományok
Pályázati jövedelmek
Egyéb (állami támogatás, banki kamatok)
Összesen

220
166
45
158
9
434

769
537
808
378
753
708

Ron
Ron
Ron
Ron
Ron
Ron

Költségek 2015

Visszafordított közösségi támogatások

Közösségi támogatások
Közösségi programok ﬁnanszírozása
Ösztöndíjak
Közösségi eszközbefektetések
Közösségi programköltségek
Személyi jellegű ráfordítások
Adminisztratív költségek
Amortizációs költségek
Banki költségek
Összköltség

144
112
15
16
80
141
24

973 Ron
113 Ron
900 Ron
960 Ron
469 Ron
255 Ron
139 Ron
460 Ron
2 714 Ron
394 010 Ron

Tartalék alap 2015.12.31.
Állandó alap 2015.12.31.

16 521 Ron
79 295 Ron

Helyi szinten gyűjtött források
Közösségi támogatások

266 577 Ron
225 442 Ron

Visszafordítási arány: 85%
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Közösségi kártya program eredmények 2011-2016. március
- Indítási időpont: 2011. augusztus
- Partnerek: Bertis, Bertis Pub, Big Mama, OTP Bank, Merkúr, Orex, HPress, Salvia, Hermann, TTS, ProVitam,
Bani Market, Sugás vendéglő, Zoémia
- 35 gazdasági egység (28 Sepsiszentgyörgyön): 22 élelmiszerüzlet, 2 gyorsétterem, 1 vendéglő, 4
gyógyszertár, 4 építkezési lerakat, 1 kiadó vállalat, 1 utazási iroda
- 2011-2015: 686 750 lej

Felhasználók száma

2011

2012

2013

2014

2015

6 000

17 000

20 000

22 000

24 000

2011

2012

2013

2014

2015

20 877

10 0887

14 3872

17 6407

17 7808

Kártyahasználat

Kártya egyszeri használatának átlagértéke 2015-ben: 82 bani

Veszel és teszel... Acționezi prin cumpărare...
www.hka.ro

1 902101 01 7 903

Közösségi befektetések, alapfelhasználás 2011-2015

2011

2012

2013

2014

2015

Összesen

61 557 lej

76 221 lej

92 201 lej

123 824 lej

169 931 lej

523 734 lej

Tehetségprogram

36 551 lej

15 992 lej

17 104 lej

15 900 lej

85 547 lej

Ifjúsági projektek

6 803 lej

3 150 lej

7 000 lej

6 500 lej

23 453 lej

Eszköztámogatások

26 980 lej

6 047 lej

38 176 lej

16 960 lej

88 163 lej

3 656 lej

12 177 lej

29 111 lej

44 944 lej

3 000 lej

4 000 lej

7 000 lej

201 281 lej

242 402 lej

772 841 lej

Civil programok

Egyéni támogatások
Nyeremények
hűséges felhasználóknak

Összesen
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61 557 lej

146 555 lej

121 046 lej

Háromszéki
Közösségi
Alapítvány
Támogassa a háromszéki közösségfejlesztést!
Adományait az alábbi bankszámlaszámra várjuk:
Román Kereskedelmi Bank (Banca Română Comercială sucursala Sf. Gheorghe)
RO97RNCB0124118922700001
Adószám: 27674390
Számlatulajdonos: Fundația Comunitară Covasna
Háromszéki Közösségi Alapítvány
520014 Sepsiszentgyörgy, Templom utca 1A szám,
Kovászna megyem Románia
Tel./fax: +40 267 351 959
e-mail: hka@hka.ro, web: www.hka.ro

Országos támogatók és partnerek:

Program támogatók és partnerek:

Hermann

Gyógyszertár

Médiapartnerek:

Éves jelentés 17

Civil licit

Youth Bank program

18 Éves jelentés

Nem térkép e táj

Egy gyümölcsfa a jövő nemzedékének

Éves jelentés 19

Fiatalok köszöntötték az időseket
az Idősek világnapján

Tekerj egy jó célért

20 Éves jelentés
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