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Éves jelentés
2020

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.

Alapító tagok:

Kuratórium:

Operatív vezetés:

András - Nagy Róbert, jogász
Bereczki Kinga, tanár
Buksa Levente, informatikus
Buksa Miklós, mérnök
Deák Dávid, mérnök
Ferencz Csaba, mérnök
Fleckhammer Otto, mérnök
Máthé István, közgazdász, jogász
Noda - Scurtu György, mérnök
Sántha Benjámin – Zsolt, közgazdász
Tulit Zsombor, hegyivezető

Fleckhammer Otto, elnök
Ferencz Csaba, alelnök
Tulit Zsombor, alelnök
Buksa Miklós, tag
Szentgyörgyi Ignác, tag
Barta Vilmos, tag
Berszány Tibor, tiszteletbeli tag
† Dr. Tüdős Kinga, örökös tiszteletbeli tag

Bereczki Kinga, igazgató

Bevezető

Alapítványunk idén töltötte a tizedik születésnapját. Hálával tartozunk mindenkinek, aki
csatlakozott programjainkhoz, segített hogy segíthessünk.
Az elmúlt tíz évben igyekeztünk ott lenni mindig, ahol egyedül már nehezen ment. A helyi
közösség erejével olyan változásokat sikerült előidéznünk, amelyek az emberek életét
előlendítette. Tehetségeket karoltunk fel, mozgásparkokat hoztunk létre, helyi vállalkozók
fejlődésében igyekeztünk segítségre lenni és talán sorolhatnánk napestig, mi mindent csináltunk
már KÖZÖSEN, EGYÜTT.
Elköteleződtünk a helyi közösség fejlődését szolgáló tevékenységek támogatása mellett. Nap
mint nap azon dolgozunk, hogy azonosítsuk a közösség szükségleteit és az adományozóinkat
sarkallva a problémákra megoldásokat találjunk.
2020. az újratervezés éve volt mindenki számára. Alapítványunk naptárában idén tíz program
szerepelt, több befejezett és sajnos volt, amit több ízben is halasztani kényszerültünk. A járvány
miatt kénytelenek voltunk a működési költségeinken csökkenteni, igyekszünk a programjainkat
maradéktalanul megvalósítani, ha szerényebb körülmények között is.
Bereczki Kinga
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HKA megvalósult közösségi programok, időrendi sorrendben
2020 március - április

Napkapu program, csemeteültetés.

Ötezer csemetét ültettettünk el munkások segítségével az őrkői bánya melletti, erdő
alatti részen. Az ültetés gyorsított ütemben zajlott, ugyanis éppen akkor vezették be a
kijárási tilalmat, az utolsó munkálatokat már csak hivatalos papírok felmutatásával tudták
végezni a munkások. Az ültetés négy napot vett igénybe, és összesen ötezer facsemetét
ültettek el (tölgyfa, vadcseresznye és juhar), a csemetéket az Ikaplant gelencei
csemetekertből vásároltuk.
A területen térﬁgyelő kamerát helyeztünk el, a Vadon egyesület jóvoltából.
Időközönként ellenőriztük a csemeték fejlődését, ősszel ugyancsak ﬁzetett formában
munkásokkal gyomláltattuk meg a cseperedő kis fákat.
A területet az önkormányzat körbeásatta, sajnos, ez nem nyújt kellő védettséget a
betolakodókkal szemben, a területre lovakkal mennek be és letapossák az életben maradt
csemetéket. A gazos területen kisebb százalékban maradtak meg az ületetett csemeték,
számításaink szerint 2500-3000 csemete maradt meg. 2021 tavaszán újabb 5000 csemetét
fogunk ültetni, előtte azonban a terület bekerítését kell megoldjuk, az önkormányzat
támogatásával.
Támogatók: Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal, Ikaplant, Vadon Egyesület, Karola
Egyesület, egyéni adományozók
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2020 április

Egy fa a jövő nemzedékének!
Őshonos gyümölcsfatelepítési program

Egy fa a jövő nemzedékének! Őshonos gyümölcsfatelepítési program Háromszéken. Az
alapítvány idén is folytatta Háromszék visszatelepítését őshonos gyümölcsfákkal. A nagy
igényre való tekintettel az eredetileg tervezett 4 000 csemetéhez képest többet, 5 165
darab gyümölcsfacsemetét osztottunk szét a megye területén, a következőképpen:
Ÿ Kézdiszék: Dálnok -400

db., Szentkatolna - 400 db., Szárazpatak - 300 db., Kővár -

200 db.
Ÿ Orbaiszék: Székelyszáldobos - 115 db.;
Ÿ Sepsiszék: Bodok - 400 db., Zalán - 250 db., Oltszem - 150 db., Mikóújfalu - 200 db.,

Fotos - 50 db., Sepsiszentgyörgy - 200 db.;
Ÿ Erdővidék: Barót, erdővidéki falvaknak kiosztással - 1 000 db., Magyarhermány - 300

db., Miklósvár - 100 db., Szárazajta - 300 db.;
Ÿ Bodzavidék: Nagypatak - 800 db.;

A kiosztott gyümölcsfák típusa: alma (Pónyik, Batul, Jónathán, Budai Domokos,
Citromalma, Tartós Gusztáv, Técsy Rózsa, Nyári vajalma, Jónáthán Florina, Őszi piros
Kálvil, Sikulai, Red melba, Kisasszony alma, Ananász Rennet), körte (Piros Vilmos, Piros
belű, Mézkörte, Muskotály körte, Téli nyakas, Hosszúkörte, Társulati esperes, Hardy
vajkörte, Téli pergament, Papkörte), szilva (Zöld ringló, Rózsa ringló, Mirabella sárga,
Debreceni muskotály, Csacsanszka Lepotica, Stanley), cseresznye (Regina), kajszi barack
és birs fajok.
A kiosztott csemetékből 2 000 db.-ot ingyenesen biztosítottunk, amelyből 878 db-ot a
Bethlen Gábor Alap támogatásából, a maradék 1 122 + 300 darabot pedig az alapítvány saját
alapjából ﬁnanszírozta. Családonként 3 gyümölcsfacsemetét biztosítottunk, így összesen 1
655 háromszéki család részesült őshonos gyümölcsfecsemetékben.
Támogató: Bethlen Gábor Alap Zrt., Háromszéki Közösségi Alapítvány, Elco Rt.
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2020 április - május:

Élelmet az éhezőknek!

Humanitárius akció a Salvatore egyesülettel együtt. Szervezett élelmiszer kiszállítás a
Kovászna megyei nehéz heyzetbe került családoknak. Eredmények: 20 ellátott család, 7
településen (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna, Illyefalva, Maksa, Szárazpatak,
Márkosfalva), 14.000 lej értékben.
Megvalósítás: a Bertis üzletekben elhelyezett kosarakba gyűlt élelmiszert heti
rendszerességgel a Salvatore egyesület önkéntesei összegyűjtötték, és a nyilvántartott
családokhoz eljuttatták. Az akció a kijárási tilalom ideje alatt működött. A
nyilvántartottak listája ellenőrzött volt, ajánlás vagy feliratkozás alapján lehetett
felkerülni a támogatottak közé. A polgármesteri hivatal szociális osztálya
véleményezésével véglegesítődött a kedvezményezettek listája.
Támogatók: Bertis üzletek, Bem Balogh lerakat, Bogyó kft. és az adakozó vásárlók
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2020 május:

Vedd, védd a helyit!

Online segítség helyi vállalkozóknak. A Háromszéki Közösségi Alapítvány vezetőségének
kezdeményezésére, közös összefogással elkészült egy kereskedelmi portál a
https://www.haromszeki.ro cím alatt, azzal a céllal, hogy segítsük a szorult helyzetben
lévő helyi vállalkozásokat, amelyek arra kényszerültek, hogy egy időre felfüggesszék a
tevékenységüket. A koronavírus okozta gazdasági ellehetetlenülés miatt, a cash ﬂow
hiánnyal küszködő vállalkozóknak a Vedd / Védd a helyit! portálon keresztül lehetőségük
nyílt helyi szolgáltatásokat és termékeket kedvezményes áron kínálni, megelőlegezett
kiﬁzetéssel.
Támogató: Toró Attila/Digital Studio kft.
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2020 május - augusztus

Közösségi kártyaprogram

Közösségi kártyaprogram, új partnerek bevonása. A Bertis üzlet júliustól kiszállt a
programból, így szükségessé vált új partnerek bevonása. Megkerestünk több
sepsiszentgyörgyi céget (Bem Balogh, Hajno, Bani Market), végül a közösségi kártya
partneri hálózat a baróti Deák Hámor üzletek mellett a sepsiszentgyörgyi Klassz Market
üzlettel bővült. Technikai okokból sajnos, a többi üzlet nem tudott csatlakozni.
A Bertis kiszállásával a program kisközösségivé alakult át, és működik továbbra is. A
tízéves partnerség lezárásaként minden kasszánál dolgozó egy kis ajándékcsomagot kapott
az alapítványtól, mintegy megköszönve az eddigi jó együttműködést.
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2020 augusztus

Tekerj egy jó célért különkiadás

Az idei Tekerj akció különlegessége az egyetlen tekerő volt: Vajna János cukorbeteg
ﬁatalember, aki a Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesületének
javára gyűjtött egy kimagasló teljesítmény felvállalásával, az Everesting megvalósításával.
Ez helyi viszonylatban Sugásfürdőn egy adott szakasz megtételét jelentette 45-ször, alvás
nélkül, kisebb pihenőkkel, 24 óra alatt. Eredmény: 29 kör, közel 11 000 lej gyűjtött
adomány. Az akciót széleskörben népszerűsítettük, a tekerj.hka.ro oldalon jelent meg a
részletes leírás.
Támogatók: egyéni adakozók, Háromszéki Közösségi Alapítvány, Fapados Kultúr Kávézó
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2020 szeptember - október

Közösségi befektetések

A közösségi kártyaalapból befektetéseket eszközöltünk Kovásznán és Baróton, 10-10 000
lej értékben. Kovásznán, helyi közösségi igénylésre formatervezett könyvdobozokat
helyezünk el közterületen a kovásznai polgármesteri hivatal segítségével, egyelőre három
darabot. Amennyiben a befektetés maradandónak bizonyul, további helyszínekre is
tervezünk hasonlót. Ez lesz az utolsó közösségi befektetés Kovásznán, amely a közösségi
kártya alapból valósul meg (a Bertis üzletben már nem működik a program).
Baróton egy tízezer lejes alapot hirdettünk meg, számítógép vásárlásra, rászoruló
családok számára. A pályázat eredményeképpen heten részesültek egyenként 1000-1500
lejes támogatásban. A Deák Hámor üzletek közreműködésével megvalósuló támogatást
számítástechnikai eszközök vásárlására fordították (számítógép, laptop), az online tanulás
feltételeinek javítása érdekében. Ugyanakkor az alapítávny még egy 1000 lejes támogatást
nyújtott a baróti Gyermekotthonnak, nyomtató vásárlására.
Támogató: Bertis kft., Deák Hámor kft.
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2020 augusztus - december

Szervezeti fejlesztések

Az alapítványi munka hatékonyabbá tétele érdekében online ﬁzetési eszközzel bővítjük
a hka oldalt (euplatesc), valamint a kommunikációt szakemberekre bízva,
rendszeresítettük és célszerűbbé vált az online kommunikáció a közösségi oldalakon. A HKA
felkerült a ROHELP romániai egységes felületre, amelyen a legnagyobb támogatói és
bonyolítói civil szervezetek vannak jelen, valamint a CodeforRomania adományozói oldalra
(Website: https://donors-platform.code4.ro/ro). Mindezt az FFCR szövetségen keresztül.

2020 augusztus - december

haromszeki.ro online üzlet létrehozása

A HKA online értékesítési felületet dolgoz ki, amelyen keresztül háromszéki vállalkozók
tudják termékeiket, szolgáltatásaikat értékesíteni. A cél: a helyi vállalkozók támogatása,
pénz helyben tartása és a helyi vásárlóknak pedig választási lehetőség biztosítása
vásárlásra, online térben is. A projekt kifutási ideje: 2021 március. Eddigi tevékenységek:
augusztusban felmérés az online vásárlási igényekről megyeszinten, a felmérést a
Sapientia szakmai csoportja végezte el; szeptemberben a koncepció kidolgozása a
felmérés eredményeire támaszkoda; novemberben és decemberben online vállalkozói
fórumokon való bemutatása a portálnak; decemberben a környezeti rendszer kiválasztása
(jMarket), próba.
Támogató: Global Fund for Community Foundations, partner: Asimcov vállalkozói
szövetség
Partner: Sapientia EMTE, Csíkszereda

2020 szeptember - november

Civil Licit

Az alapítvány szeptemberben meghirdette a Civil Licit forrásgyűjtő eseményt, amelyre
három pályázat érkezett. Mindhárom megfelelt a feltételeknek, így bekerültek a licites
projektek közé (HKA-Napkapu, Kovászna Megyei Vöröskereszt - Erdővidéki iskola utáni
programok, Diakónia - Intergenerációs program Csernátonban). A novemberre
meghirdetett esemény a járványügyi korlátozások miatt elmaradt, 2021 márciusára
terveztük be. A további kockázati tényezők elhárítása céljából online síkra helyezzük át az
eseményt, az udvarhelyi közösségi alapítvány tapasztalatára alapozva a Crowdcast ﬁzetős
platformot fogjuk használni. Jelenleg folyik ennek kipróbálása, az eseményre való
felkészülés.
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2020 szeptember - december

27-es projekt

Közösségépítés. A 2019-ben elkezdett folyamat folytatásaként megvalósult a tömbház
villanyhálózatának rendbetétele, a lakóközösség minden szinten történő bevonásával,
kezdve a tervezéstől, forrásgyűjtésen át a megvalósításig. A lakók pénzösszegekkel
járultak hozzá, az alapítvány felvállalta a folyamat koordinálását, a hiányzó összegekkel
felpótolta és megvásárolta a szükséges eszközöket. A lakószövetség is betársult a költségek
fedezésébe.
A projekt sikerrel lezárult. A következő a folyósok kimeszelése volt, mindezek a lakók
javaslatára. Itt nem volt anyagi hozzájárulás, azonban a munkálatokat teljes egészében a
lakók végezték el. Az anyagokat az alapítvány beszerezte az Orex lerakattól. Három
emeletet sikerült kimeszelni, a projekt még folyamatban van. Egy nehéz helyzetben lévő
családnak sikerült szociális segélyt intézni, júniustól novemberig folyósította a hivatal a
havi 340 lejt. Sajnos, ez megszűnt az adatok aktualizálása miatt, újabb doszár leadása
szükséges, ami nehézkes és megvalósítésa akadályokba ütközik.
December végén egy karácsonyi ünnepséggel zártuk az évet: közösen díszítettünk
karácsonyfát, a gyermekek énekeltek és verseket mondtak, a végén ajándékcsomagokkal
örvendeztettük meg őket.
Támogató: Orex kft., Bem Balogh kft.
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2020 november

Napkapu szoboravató

A Napkapu környezetnevelési program részeként november végén ünnepélyes keretek
között felavattuk a a Napkapu szobrot (Péter Alpár szobrászművész alkotása) a Kónya Ádám
Művelődési Ház udvarán. Az eseményt nagy érdeklődés követte a média részéről. A szobrot
teljes egészében a város ﬁnanszírozta, a Napkapu program részeként. Idén sajnos, nem
tudtuk folytatni a környezetnevelési előadásokat, diákoknak, 2021-ben remélhetően teljes
egészében bonyolíthatjuk a programot.
Támogató: Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal
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2020 november - december

Intergenerációs program

Intergenerációs program a csernátoni gyermekotthonban. A Margaréta Hercegnő
Alapítvány (Fundatia Principesa Margareta) országos viszonylatban koordinálja az
Intergenerációs programot, amelynek lényege az időskorú emberek bevonása a
gyermekotthonos foglalkozásokba. A HKA a program Kovászna megyei felelőse. Két hasonló
programot bonyolított korábban, a Caritas és Diakónia alapítványokkal partnerségben, így
2020-ban a harmadik kiadásra kerül sor, ezúttal Csernátonban, ugyancsak a Diakónia
alapítvánnyal. A cél, hogy 50 idős önkéntest vonjunk be 250 hátrányos helyzetű gyermekek
foglalkozásaiba, egymástól tanulva kölcsönösen és egymás örömére. Az ehhez szükséges
források felét a MHA biztosíja, másik felét pedig helyi szinten kell összegyűjteni, ehhez
nyújt szakmai segítséget a HKA.
Támogató: Margaréta Hercegnő Alapítvány

Pénzügyi helyzet
Bevont források
- Helyi támogatások (cégek, természetes személyek, város)
- Pályázati források (GF, BGA, Principesa Margareta Alapítvány)
- Közösségi kártya % (decemberi adatok nélkül)
- DVD eladások
- Védjegyre regisztrálások (2 - Mathe Exp Cont, AGro BBG)
- Egyéb (2%)
Mindösszesen, HKA bevont források 2020

97
98
68
1

190 Ron
223 Ron
930 Ron
269 Ron
600 Ron
288 Ron
266 500 Ron

HKA támogatások
Programtámogatások
- Csemeteprogram
- Élelem segélyező program
- Napkapu program, erdőtelepítés
- Tekerj egy jó célért!
- Technikai támogatás Barót
- 27-es projekt
Összesen:
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43 560 Ron
14 000 Ron (természetben)
7 350 Ron
10 960 Ron
7 900 Ron
1 256 Ron
85 026 Ron

Egyéni támogatások
- Ösztöndíjak, tehetségeknek
- Civil szervezetek, intézmények
- Kártya sorsolások, DVD-k
- Egyéb (képzés, gyógyszertámogatás)
Összesen:

15 000 Ron
5 800 Ron
700 Ron
5 000 Ron
26 500 Ron

Befektetések
- Okospad Kézdivásárhely
- haromszek.ro (domain, felmérés, reklám)
- Napkapu szobor
- Könyvdobozok Kovászna (3 db)
Összesen:

15 000 Ron
8 900 Ron
74 366 Ron
1 500 Ron
99 766 Ron

Mindösszesen, HKA támogatások 2020: 211 292 Ron (a bevont források 80%-a).
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Programpartnerek és támogatók 2020

Bertis kft. ∙ Bertikris kft. ∙ Deák Hámor kft. ∙ Eurocenter Amőba kft. ∙ Elco
Rt, Hpress kft. ∙ Nexxon kft. ∙ Ördög kft. ∙ Multinr kft. ∙ Fapados Kultúr
Kávézó ∙Karola Egyesület ∙ Wieb Toys kft. ∙ Digital Studio kft. ∙ Eniplast kft. ∙
Arcon kft. ∙ Bodora kft. ∙ Agro BBG Production kft. ∙ Klassz Market kft. ∙
Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal ∙ Kézdivásárhelyi Polgámesteri
Hivatal ∙ Kovásznai Polgármesteri Hivatal ∙ Bethlen Gábor Alap Zrt. ∙ Global
Fund for Community Foundations ∙ Margaréta Hercegnő Alapítvány ∙ Diakónia
Alapítvány ∙ közösségi kártyafelhasználók és egyéni támogatók
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