


Háromszéki
Közösségi 
Alapítvány

Éves jelentés

2016



Háromszéki
Közösségi 
Alapítvány

Éves jelentés

2016



3Éves jelentés

2016-ban felavattuk a Közösségi csemetekertet Kőrös-
patakon, 42 Székelyföldi tehetséges gyermeknek és fiatalnak 
biztosítottunk egyenként 1000 lejes ösztöndíjat a Székelyföldi 
Tehetségalapból, Puskás Tivadar technikai kismúzeumot 
avattunk Sepsiszentgyörgyön és Közösségi Nagydíjjal 
tüntettük ki a Háromszék Táncegyüttest.

A szeretet sokféle megnyilvánulása. Az évet azzal a 
jóérzéssel zártuk, hogy örömet és mosolyt csaltunk sok-sok 
család otthonába. Ez az, amiért élni érdemes.

Azonban kihívásoktól sem volt mentes a tavalyi év. Az 
alapítványnak komoly forráskiesésekkel kellett szembesülnie, 
projekttámogatások elszámolási és feltétel-rendszeréből 
adódóan. A nehézségek mindig tapasztalattal szolgálnak, 
számunkra ez az egymás hitében való megerősödést 
jelentette és a még jobban elköteleződést a közösség mellett.

Bereczki Kinga

A Háromszéki Közösségi Alapítványt helyi vállalkozók és civil szervezeti vezetők hozták létre 2010-
ben magánpénzekből, azzal a céllal, hogy fejlesszék a helyi közösséget. Küldetése a háromszéki 
emberek életének jobbá tétele a helyi erőforrások célszerű felhasználásával.

András Nagy Róbert
Bereczki Kinga
Buksa Levente
Buksa Miklós
Deák Dávid
Ferencz Csaba
Fleckhammer Otto 
Kovács Szilamér
Máthé István
Nóda Scurtu-György
Sántha Benjámin-Zsolt 
Tulit Zsombor

Alapító tagok: 

Berszány Tibor, tag
Buksa Miklós, tag
Fleckhammer Otto, elnök
Ferencz Csaba, alelnök
Komporály Viktor, tag
Máthé István, tag
Sántha Benjámin-Zsolt, tag 
Szentgyörgyi Ignác, tag
Tulit Zsombor, alelnök
Dr. Tüdős Kinga, tag

Kuratórium: 

Bereczki Kinga igazgató
Bálint Éva programigazgató

Ügyvezetés:
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A KÖZÖSSÉGI KÁRTYA 

GoForCardGoForCard

TELEPÍTÉS

ANDROIDOS ALKALMAZÁSA

„Szeretném tudomásukra hozni. A nyáron egy 
franciaországi táborban felejtettem a kulcscsomómat, 
amelyen a közösségi kártya is rajta volt. Egy íróasztalon 
meglátta az arrajáró sepsiszentgyörgyi lány és rögtön 
felhívott (50 ember volt Sepsiből). Az egyeztetés után 
teljesen biztos voltam, hogy az én kulcscsomóm. Nagyon 
sok idegeskedestől mentett meg ez a közösségi kártya. 2 
hónap múlva a kulcscsomómat hazahozta a Szentgyörgyi 
kislány… Köszönöm közösségi alapítvány a közösségi 
kártyát!! Maradjon ez mindig így, rajtam is már segített. 
Sok sikert!”

2016-ra kifejlesztettük a kártyahasználat android 
változatát is Goforcard néven, jelenleg 300-an 
használják a közösségi kártyát mobil telefon 
készülékjeiken.

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

1 9 0 2 1 0 1 10 9 07 3

Investiții în spații publice prin utilizarea CARDULUI COMUNITAR

KÖZÖSSÉGI KÁRTYÁKBÓL megvalósult köztéri befektetések

DANI KINGA MOZGÁSPARK, Sepsiszentgyörgy – megvalósulás éve: 2013 JÁTSZÓTÉR, Kovászna – megvalósulás éve: 2013

KÜLTÉRI MOZGÁSPARK, Sepsiszentgyörgy – megvalósulás éve: 2014

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

MOZGÁSPARK, Barót – megvalósulás éve: 2015

TEREN DE JOACĂ, Târgu Secuiesc, anul realizării 2015

KÖZÖSSÉGI TÉR, Kovászna – megvalósulás éve: 2015

www.hka.ro

PARC DE ANTRENAMENT DANI KINGA, Sfântu Gheorghe, anul realizării 2013 TEREN DE JOACĂ, Covasna, anul realizării 2013

PARC DE ANTRENAMENT, Sfântu Gheorghe, anul realizării 2014

MOLNÁR JÓZSIÁS MOZGÁSPARK, Kézdivásárhely – megvalósulás éve: 2014

PARC DE ANTRENAMENT, Baraolt, anul realizării 2015

JÁTSZÓTÉR, Kézdivásárhely – megvalósulás éve: 2015

SPAȚIU COMUNITAR, Covasna, anul realizării 2015
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KÖZÖSSÉGI KÁRTYA
Card Comunitar

Mese ping‐pong

Ping‐pong asztalok

Mozgásparkok

Parcuri fitness

Ösztöndíj tehetségeknek

Burse pentru talente

Proiecte comunitare

Közösségi programok 

Suporturi de biciclete

Biciklitartók

Excursii școlare

Iskolai kirándulások

Terenuri de joacă

Játszóterek

Ocro�rea talentelor 

Tehetséggondozás

Pomi fruc�feri autohtoni

Őshonos gyümölcsfák

Közösségi befektetések

700 000 Ron
Inves�ții comunitare

Partnerek / Parteneri:

2011‐2016

több, mint
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A legnagyobb helyi forrást az alapítványi 
programok számára a Közösségi Kártya program 
biztosítja. A program kiemelkedő partnere a Bertis 
cég, amely az üzlethálózatán keresztül az 
Ujjvárossy József közösségi alap jövedelmének 
közel 90%-át hozza. 2016-ban 2 5000 nyilvántartott 
kártyafelhasználó volt Kovászna megyében, a 
közösségi kártyák használatából az alapba befolyt 
összeg pedig 18 0658 lej volt. A program 2011-es 
beindítása óta töretlen népszerűségnek örvend, 
folyamatosan növekszik a felhasználók száma, 
ezzel az alapba befizetett érték is. A kártya mára 
már helyi szimbólummá vált, ahogyan az egy 
felhasználónk leveléből is kiderül:

5Éves jelentés

A számok tükrében

2016-ban az alapítvány 265 511 Ron értékben gyűjtött helyi szinten, a források 86%-át azaz 
227 273 Ron-t közösségi célokra fordította. A következők valósultak meg:

Támogató programok: 

Fiatalok a fiatalokért - Mikes Kelemen DT, Lármafa Egyesület,
Unitárius Egyházközség / 4 900 leJ

Egy fa a jövő nemzedékének - 2 266 csemete, 8 háromszéki 
település /18 240 lej

Nem térkép e táj! – 32 kirándulás, 1 226 diák és 85 pedagógus
/30 000 lej

Ötletből építs közösséget – Aranyliliom Egyesület, 
Pro Schola egyesület, Zöld Nap Egyesület, 
Osonó Színházműhely Egyesület / 9 805 lej

Székelyföldi Tehetségalap – 42 ösztöndíj / 42 000 lej

Idős önkéntesek az őrkői közösségi házban – Caritas

Az Apor lányok feredőjének karbantartása – Vinca Minor Egyesület

Olvasás népszerűsítése a mese által – Tipe Tupa Egyesület

Közösségi programok:

10 918 lej

Egyéni támogatások:

Puskás Tivadar technikai múzeum létrehozása/16 000 lej

Székelyló Tenyésztők Egyesületének bejegyeztetése/1 000 lej

Kertész Júlia, Zöldi Lara, Luppinger Attila
tehetségek támogatása/9 300 lej

Sepsiszentgyörgyi sportnapok támogatása/1 000 lej

Erdeink védelmében, perköltségek/2 800 lej

Hangszervásárlás támogatása a kovásznai Pince Band számára/2 100 lej

Székelyföldi Tehetségnap rendezvény támogatása/4 000 lej

Közösségi Nagydíj a Háromszék Táncegyüttesnek/21 000 lej

Karácsonyi ajándék a kőröspataki gyermekeknek/1 000 lej

Pénzjutalom hűséges közösségi 
kártyafelhasználóknak:

Bíró Mária Adél, Bodor Cecília, Ocelea Jenica, 
Subtirelu Sanda Enikő /4 000 lej

HKA ösztöndíjasok a 2015-16-os tanévben: 
Barta Beáta, Dombi Anita, László Bianca, 
Ilkei Árpád, Sinka Melinda, Sinka Noémi 
/13 824 lej

Közösségi befektetések: 
Közösségi csemetekert létrehozása Kőröspatakon / 33 186 lej
Állomás negyedi játszótér felújítása / 2 200 lej.
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A 2016-os év kiemelkedő eseményei

Puskás Tivadar 
technikai kismúzeumot 
avattunk Sepsiszentgyörgyön

2016 szeptember 17-én, a gyergyóditrói Puskás Tivadar 
születésének 172. évfordulóján nevét viselő és emlékét őrző 
technikai kismúzeumot avatott a Puskás Tivadar liceum 
vezetősége. Sokéves álom valósult meg ezzel, a 
kezdeményező Csáky Ernő mérnök és lelkes csapata 
munkájával, támogatók hozzájárulásával.

Csáky Ernő mérnöknek nagy értékű, 500 darabból álló 
villamos-, hang- és távközlési technikai eszköz gyűjte-
ményének a líceum első emeleti termei adtak otthont, itt 
alakították ki a korszerű múzeumot, emléket állítva a 
telefonközpont feltalálójának, Puskás Tivadarnak. Az 
oktatási intézményben elhelyezett múzeum példát állít a 
jövő generációnak tudás, kitartás és nemzethez ragaszkodás 
terén, egyben turisztikai látványosságot nyújt a Sepsiszent-
györgyre látogatóknak. Az alapítványi döntés nagymértékben 
hozzájárult a múzeum kialakításához, biztosítva az anyag 
rendszerezéséhez és az elektromos hálózat kiépítéséhez 
szükséges forrásokat.

7Éves jelentés

A 2016-os év kiemelkedő partnerei

Bokor Zoltán, a MultiNr cég ügyvezető tulajdonosa, aki 
támogatásával segíti az alapítványi programokat és nemcsak, 
hanem részt vesz az egyes programokban. A Youth Bank ifjúsági 
program kiemelkedő támogatója volt 2016-ban.

Fleckhammer Otto, az alapítvány elnöke, aki sokat segített a Norvég 
projekt lebonyolításában, az őshonos gyümölcsfák kiosztásának gyakorlati 
megvalósításában és a csemetekert létrehozásában.

Berszány Tibor, az alapítvány kuratóriumának tagja, a Bertis cég 
ügyvezető tulajdonosa, aki minden gyűlésen részt vesz, és 
tanácsaival segíti a helyes döntések meghozatalát. Neki 
köszönhetően a közösségi kártyaprogram a legsikeresebb 
alapítványi program, országos szinten is.

Toró Attila grafikus tervező, aki kezdettől fogva részt vesz az 
alapítványi munkában, ő adja a programok arculatát. 

Ferencz Csaba, az alapítvány kuratóriumának tagja, a 
HPRESS kft. gazdasági igazgatója, segítségének köszön-
hetően az alapítvány tevékenysége megyeszinten közismert. 
A Háromszék napilap igazi partner a közösségépítésben, a 
kommunikáció terén.

Ana Ciorici (Costache), a Mesagerul de Covasna szerkesztője, aki közvetlen 
kapcsolatot tart fenn az alapítvánnyal, érdeklődésével folyamatos 
tájékoztatást nyújt az alapítványi programokról a román nyelvű médiában.

Az alapítvány munkájában nagyon fontos a közösségi jelleg, a közösség tagjainak megszólítása és 
bevonása a programokba. Aktív cselekvésre ösztönözzük az embereket, a közösségért való tenni 
akarás sokféle megnyilvánulási formáját kínálva fel lehetőségként. Így van, aki munkájával, van, aki 
idejével, tudásával, képességével, van, aki pénzével járul hozzá, hogy közösségi programok 
megvalósuljanak. Több ezer háromszéki kapcsolódik be a programokba évente, ők mind partnereink 
a közösségépítésben. Vannak azonban, akik kiemelt szerepet vállalnak, átlagon felüli idő- energia-
anyagi ráfordítással, az alábbiakban felsoroljuk név szerint:

6 Éves jelentés
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A 2016-os év kiemelkedő eseményei
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technikai kismúzeumot 
avattunk Sepsiszentgyörgyön

2016 szeptember 17-én, a gyergyóditrói Puskás Tivadar 
születésének 172. évfordulóján nevét viselő és emlékét őrző 
technikai kismúzeumot avatott a Puskás Tivadar liceum 
vezetősége. Sokéves álom valósult meg ezzel, a 
kezdeményező Csáky Ernő mérnök és lelkes csapata 
munkájával, támogatók hozzájárulásával.

Csáky Ernő mérnöknek nagy értékű, 500 darabból álló 
villamos-, hang- és távközlési technikai eszköz gyűjte-
ményének a líceum első emeleti termei adtak otthont, itt 
alakították ki a korszerű múzeumot, emléket állítva a 
telefonközpont feltalálójának, Puskás Tivadarnak. Az 
oktatási intézményben elhelyezett múzeum példát állít a 
jövő generációnak tudás, kitartás és nemzethez ragaszkodás 
terén, egyben turisztikai látványosságot nyújt a Sepsiszent-
györgyre látogatóknak. Az alapítványi döntés nagymértékben 
hozzájárult a múzeum kialakításához, biztosítva az anyag 
rendszerezéséhez és az elektromos hálózat kiépítéséhez 
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Hagyományos mesterségek DVD sorozat értéke-
sítéséből származó jövedelem, jólelkű támogatók 
adományai és javarészt a közösségi alapból megítélt 
összegek képezték a Székelyföldi Tehetségalap 2016-os 
jövedelmét. Az alapot szeptemberben hirdettük meg, a 32 
pályázóból 21 nyert ösztöndíj támogatást, amit kiegé-
szítettünk még az Ady Endre ösztöndíjprogramban 
forráshiány miatt elutasított, ám támogatásra érdemes 
tehetséges gyermekekkel és fiatalokkal. Így 2016-ban 
mindösszesen 42 ösztöndíjat biztosítottunk 42 000 lej 
értékben. A pályázók Kovászna, Hargita és Maros megyeiek, 
de voltak moldvai csángó településekről is.

Negyvenkét tehetséges 
gyermek és fiatal részesült 
ösztöndíjban Háromszéken

Székelyföldi 
Tehetség Alap

9Éves jelentés

Az idei Közösségi Bál jótékonysági célja adomány-
gyűjtés volt a Háromszék Táncegyüttesnek. A közel száz 
résztvevő belépti díjából, valamint tombolatárgyak 
értékesítéséből és licitálásból 21 000 lejt sikerült 
gyűjteni, és ezt 2016. december 19-én Közösségi 
Nagydíj formájában, ünnepélyes keretek között átadtuk 
a táncegyüttes igazgatójának, Deák Gyula Leventének 
az együttes művészi, magas színvonalú munkájának 
elismeréseként. 

Átadtuk a Közösségi Nagydíjat 
a Háromszék Táncegyüttesnek

8 Éves jelentés
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Radnóti híres mondása: Nem térkép e táj válik 
valósággá minden évben Háromszéken, 1 400 diák és 
kísérője számára. Az alapítvány 30 000 lejes kerettel 
támogatott 31 kirándulást iskolai és liceumi csoportok 
számára. A természeti, kulturális, történelmi, szellemi, 
gazdasági értékek megismerése láthatatlan szállakkal 
erősítik meg a gyermekek kötődését Szülőföldjükhöz. 
Helyi vállalkozásokba, hagyományos műhelyekbe is 
nyernek betekintést, a fiatalok így tájékozódnak a 
helyben megélhetési formák lehetőségeiről és válto-
zatosságáról. 

Közel 1400 diák 
ismerkedett 
Háromszék értékeivel

Nem térkép e táj!

11Éves jelentés

„Nem volt könnyű a megvalósítás sem, de a neheze 
igazából csak most kezdődik!” – hangzott el a 
csemetekert avatón 2016 május 4.-én Kőröspatakon, 
Fleckhammer Otto elnök ünnepi beszédéből. Az 
alapítvány 2016 elején megvásárolt egy 70 áras területet 
a kőröspataki polgármesteri hivataltól, ahol cseme-
tekertet alakít ki. Norvég alap támogatással sikerült 
bekeríteni, kertészeti eszközöket, csepegtető 
rendszert, tartályokat, elektromos áram generátorokat 
vásárolni. Ugyanebben az évben 6 000 vadalma és 
vackorkörte mag került a földbe, szorgos gyermek kezek 
által.Terveink szerint tíz év alatt őshonos gyümölcs-
fákkal látjuk el Háromszék összes települését.

Felavattuk 
a Közösségi Csemetekertet 

Kőröspatakon

10 Éves jelentés
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A Közösségi kártya 1% kedvezményt nyújt a felhasz-
nálónak a vásárolt érték után, ugyanezt az összeget a cég 
egy közösségi alapba is befizeti. Ez a kártya lényege, és 
ez az, ami megkülönbözteti más hűségkártyáktól. Növeli 
a közösségi felelősségvállalást és egyben erősíti az 
összetartozás érzését. Jelenleg kilenc programpartner 
van, ezek: Bertis, Bani Market, Orex, Hpress, TTS utazási 
iroda, Sugáskert vendéglő, Salvia és Hermann gyógy-
szertárak, ProVitam magánklinika. A közösségi alapba 
befolyt összegekről az alapítvány vezetősége dönt, a 
felhasználók javaslatai alapján. Az elmúlt hat évben 
több, mint 1 millió Ron értékben fordított közösségi 
célokra, kültéri befektetések, ösztöndíjak, civil 
program-támogatások, iskolai kirándulások formá-
jában. Az alapítvány a hűséges kártyafelhasználók 
között kéthavonta 1 000 lejes pénzjutalmat sorsol ki, 
amelyet helyi termékekre, szolgáltatásokra lehet 
elkölteni.

25000-en használnak 
közösségi kártyát 

Kovászna megyében

13Éves jelentés

„Pont olyan lesz, mint nagymamám korában, 
ugyanazt az ízt érezzük a szájunkban és még pénzt sem 
kell adjunk értük!” – jegyezte meg egy kőröspataki 
kedvezményezett az akció napján. 2016-ban az 
alapítvány 2 266 db. őshonos gyümölcsfát osztott ki a 
következő településeken: Kézdiszentlélek, Kőröspatak, 
Kökös, Zágon, Zágonbárkány, Erdőfüle, Kisbacon és 
Magyarhermány. Közel 700 háromszéki család 
örvendezett Pónyik, Batul, Jonathán, Budai Domokos, 
Kisasszony, Török Bálint almafa-, Mézkörte, Vilmos, 
Hardy, Piros belű, Muskotály, Zöld Magdolna körtefa- és 
Zöld Ringló, Csacsoki, Besztercei  szilvafa csemetéknek. 
A csemetéket az alapítvány megbízható forrásból 
vásárolja mindaddig, amíg a saját csemetekertje 
termelésre „éretté” válik.

Kétezer őshonos gyümölcsfa csemetét
osztottunk ki háromszéki falvaknak

12 Éves jelentés
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Gyűjtött alapok 2016-ban

Székelyföldi Tehetségalap

Helyi Kampány alap

Ujjfalvy József Közösségi k. alap

Erdővédelmi alap

Állandó alap

Összesen gyűjtött alapok

37 515 Ron

16 100 Ron

180 658 Ron

10 478 Ron

212 Ron

244 963 Ron

Bevételek 2016

Helyi adománygyűjtés

Pályázati források

Összesen bevételek 2016

Helyi szinten gyűjtött

Támogatások, összesen

Visszafordítási arány

265 511 Ron

90 679 Ron

356 190 Ron

265 511 Ron

227 273 Ron

86%  

Támogatások 2016

Támogatások, programok

Támogatások, egyéni

Összesen, támogatások 2016

Programköltségek

Befektetések

171 973 Ron

55 300 Ron

227 273 Ron

44 585 Ron 

60 406 Ron

Pénzügyi adatok

Bevétel  

Helyi gyűjtés 

Pályázati források 

Egyéb (banki kamat, termék eladások) 

Összesen, bevétel 

 265 511 Ron

 90 679 Ron

 44 533 Ron 

 400 723 Ron

Az alapítvány 2016-os pénzügyi adatai

Kiadás

Közösségi támogatások 

Befektetések 

Személyzet 

Működés 

PR 

Kiszállások 

Auditálás 

Banki költségek

Amortizáció 

Összesen, kiadás

 227 273 Ron

60 406 Ron

 125 861 Ron

12 720 Ron

 22 494 Ron

 5 234 Ron

2 200 Ron

1 071 Ron

540 Ron

 457 799 Ron

Állandó alap értéke 

(2016. december 31-én):

79 381.65 Ron

265 511
Helyi 

források90 679

44 533
180 658

Közösségi kártya

Helyi források Pályázatok Egyéb (DVD eladás, banki kamat)

Jövedelem 2016

Közösségi támogatások

Működési

Auditálás

Befektetés

PR

Amortizáció

Személyzeti

Utazási

Banki költségek

Költségek 2016

15Éves jelentés

2016-ban bonyolított programok száma összesen 16.
Támogatási programok: 5, Egy fa a jövő nemzedékének, Nem térkép e táj, Ötletből építs 

közösséget, Fiatalok a fiatalokért, Székelyföldi Tehetségalap
Kampányok: 3, erdővédelem, helyi kampány, közösségi kártya kampány Sepsiszentgyörgyön
Adománygyűjtés: 5, Youth Bank, Civil licit, Közösségi bál, adomány dobozok, 2%
Közösségi programok: 3, video (hagyományos mesterségek DVD sorozat), közösségi kártya, 

csemetekert 

Eredmények 2016, összesítve

december Dobozos gyűjtés, karácsonyi ajándék kőröspataki gyermekeknek

január-június YB 2015-16

április Fiatalok a fiatalokért pályázati felhívás

április -május Csemetekert, vásárlás + beruházások + kertelés + magvetési akció

május Csemetekert avató

május 2% kampány

május Egy fa a jövő nemzedékének pályázati felhívás

május Kampány az erdőkért 

május-június Személycsere a HKA-nál

június Norvég projekt elszámolás

szeptember Civil Licit Sepsiszentgyörgyön

szeptember-október DVD filmbemutatók iskolákban

október Helyi termék kampány indítás/vásárlói szokások felmérése

október Nem térkép e táj pályázati felhívás

november Közösségi Bál

november Székelyföldi Tehetségalap pályázati felhívás 

november Global Summit konferencia Johannesburgban, Dél-Afrika

Közösségi nagydíj a Háromszék Táncegyüttesnek

december Civil licit előzetes bemutató Kézdivásárhelyen

december

 Civil Liciten és YB programban 9 támogatott civil projekt és egy közösségi nagydíj

157 adakozó 27 helyi cég megbeszéléseken Sapientia új szakmai partner

1593 új kártyaregisztráció MultiNr főtámogató 41 784 Ron gyűjtött összeg

 2% adófelajánlásból 1575 lej új partnerségek (eMag, Libri) 5250 DVD gyártása

közösségi alapba 180658 lej 2266 csemete 8 falunak 32 kirándulás

4 közösségi projekt 4 ifjúsági projekt 42 ösztöndíj 50 szeretetcsomag

14 Éves jelentés



Gyűjtött alapok 2016-ban

Székelyföldi Tehetségalap

Helyi Kampány alap

Ujjfalvy József Közösségi k. alap

Erdővédelmi alap

Állandó alap

Összesen gyűjtött alapok

37 515 Ron

16 100 Ron

180 658 Ron

10 478 Ron

212 Ron

244 963 Ron

Bevételek 2016

Helyi adománygyűjtés

Pályázati források

Összesen bevételek 2016

Helyi szinten gyűjtött

Támogatások, összesen

Visszafordítási arány

265 511 Ron

90 679 Ron

356 190 Ron

265 511 Ron

227 273 Ron

86%  

Támogatások 2016

Támogatások, programok

Támogatások, egyéni

Összesen, támogatások 2016

Programköltségek

Befektetések

171 973 Ron

55 300 Ron

227 273 Ron

44 585 Ron 

60 406 Ron

Pénzügyi adatok

Bevétel  

Helyi gyűjtés 

Pályázati források 

Egyéb (banki kamat, termék eladások) 

Összesen, bevétel 

 265 511 Ron

 90 679 Ron

 44 533 Ron 

 400 723 Ron

Az alapítvány 2016-os pénzügyi adatai

Kiadás

Közösségi támogatások 

Befektetések 

Személyzet 

Működés 

PR 

Kiszállások 

Auditálás 

Banki költségek

Amortizáció 

Összesen, kiadás

 227 273 Ron

60 406 Ron

 125 861 Ron

12 720 Ron

 22 494 Ron

 5 234 Ron

2 200 Ron

1 071 Ron

540 Ron

 457 799 Ron

Állandó alap értéke 

(2016. december 31-én):

79 381.65 Ron

265 511
Helyi 

források90 679

44 533
180 658

Közösségi kártya

Helyi források Pályázatok Egyéb (DVD eladás, banki kamat)

Jövedelem 2016

Közösségi támogatások

Működési

Auditálás

Befektetés

PR

Amortizáció

Személyzeti

Utazási

Banki költségek

Költségek 2016

15Éves jelentés

2016-ban bonyolított programok száma összesen 16.
Támogatási programok: 5, Egy fa a jövő nemzedékének, Nem térkép e táj, Ötletből építs 

közösséget, Fiatalok a fiatalokért, Székelyföldi Tehetségalap
Kampányok: 3, erdővédelem, helyi kampány, közösségi kártya kampány Sepsiszentgyörgyön
Adománygyűjtés: 5, Youth Bank, Civil licit, Közösségi bál, adomány dobozok, 2%
Közösségi programok: 3, video (hagyományos mesterségek DVD sorozat), közösségi kártya, 

csemetekert 

Eredmények 2016, összesítve

december Dobozos gyűjtés, karácsonyi ajándék kőröspataki gyermekeknek

január-június YB 2015-16

április Fiatalok a fiatalokért pályázati felhívás

április -május Csemetekert, vásárlás + beruházások + kertelés + magvetési akció

május Csemetekert avató

május 2% kampány

május Egy fa a jövő nemzedékének pályázati felhívás

május Kampány az erdőkért 

május-június Személycsere a HKA-nál

június Norvég projekt elszámolás

szeptember Civil Licit Sepsiszentgyörgyön

szeptember-október DVD filmbemutatók iskolákban

október Helyi termék kampány indítás/vásárlói szokások felmérése

október Nem térkép e táj pályázati felhívás

november Közösségi Bál

november Székelyföldi Tehetségalap pályázati felhívás 

november Global Summit konferencia Johannesburgban, Dél-Afrika

Közösségi nagydíj a Háromszék Táncegyüttesnek

december Civil licit előzetes bemutató Kézdivásárhelyen

december

 Civil Liciten és YB programban 9 támogatott civil projekt és egy közösségi nagydíj

157 adakozó 27 helyi cég megbeszéléseken Sapientia új szakmai partner

1593 új kártyaregisztráció MultiNr főtámogató 41 784 Ron gyűjtött összeg

 2% adófelajánlásból 1575 lej új partnerségek (eMag, Libri) 5250 DVD gyártása

közösségi alapba 180658 lej 2266 csemete 8 falunak 32 kirándulás

4 közösségi projekt 4 ifjúsági projekt 42 ösztöndíj 50 szeretetcsomag

14 Éves jelentés



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:

 Gyógyszertár
Hermann

Médiapartnerek:

Háromszéki
Közösségi 
Alapítvány

16 Éves jelentés

wwww.digital-studio.ro

A 2016-os év kiemelkedő partnerei:
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