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Zi de zi munca noastră se îndreaptă spre comunitate, încercăm să găsim soluții locale pentru 
problemele noastre speciale. În acest sens mobilizăm resurse locale și suntem convinși, că bazat 
pe forțele noastre proprii nu există piedici, pe care nu putem depăsi împreună.

Fundația Comunitară Covasna a împlinit 10 ani. Suntem recunoscători celor, care ne-au fost 
alături de noi își ne-au ajutat în dezvoltarea locală. Credem, că în toți acești ani am reușit să 
aducem o schimbare pozitivă în viața oamenilor, și să le facem viața mai frumoasă cu efort 
comun. Am susținut talente, am creat parcuri fittness și terenuri de joc pentru copii, am condus 
campanii pentru protecția valorilor locale, și am derulat multe programe comunitare,  
ÎMPREUNĂ.

Anul 2020 a fost una cu multe provocări. De multe ori a trebuit să reprogramăm acțiunile, 
planurile noastre, cu toate acestea am derulat 13 programe comunitare, majoritatea le-am 
finalizat cu succes.

Bereczki Kinga

András Nagy Róbert, avocat - Pro Diversitas Egyesület
Bereczki Kinga, profesor - Eurocenter Amőba SRL
Buksa Levente, informatician - KBS Speed SRL
Buksa Miklós, inginer - Erpék SRL
Deák Dávid, inginer - Team Works System SRL.
Ferencz Csaba, inginer - H-Press SRL

Máthé István, economist, avocat - MP Agro SRL
Noda Scurtu György, inginer - Reparaţii Autocompres SRL

Fleckhammer Otto, inginer - Elco SA

Sántha Benjámin – Zsolt, economist - Consic SA
Tulit Zsombor, ghid montan

Fondatori:

Fleckhammer Otto, președinte
Ferencz Csaba, vicepreședinte
Tulit Zsombor, vicepreședinte
Buksa Miklós, membru
Antonescu Traian, membru
Barta Vilmos, membru

† Dr. Tüdős Kinga, membru onorific
Berszány Tibor, membru onorific

Consiliul director: 

Bereczki Kinga, director executivOperativ:

Fundația Comunitară Covasna s-a înființat în anul 2010 de către întreprinzători locali și 
conducători de organizații civile, cu scopul de a dezvolta comunitatea locală. Menirea sa este de 
a îmbunătăți nivelul de trai al localnicilor, prin utilizarea într-un mod eficient a resurselor locale.
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Ÿ Baraolt: în satele din zonă Baraolt - 1 000 buc., Herculian - 300 buc., Micloșoara -
100 buc., Aita Seacă - 300 buc.; 

Program de plantare de puieți de pomi fructiferi tradiționali în județul Covasna. 
Fundația a continuat și în acest an repopularea județului cu pomi fructiferi. Din cauza 
cererii mari, în loc de planul inițial de 4 000 de puieți, am împărțit în județ 5 165 de puieți, 
după cum urmează:  

Ÿ Covasna: Doboșeni - 115 buc.; 

Ÿ Întorsura Buzăului: Valea Mare - 800 buc.; 

Ÿ Tg. Secuiesc: Dalnic - 400 buc., Cătălina - 400 buc., Valea Seacă - 300 buc., 
Pietriceni - 200 buc. 

Ÿ Sf.Gheorghe: Bodoc - 400 buc., Zălan - 250 buc., Olteni - 150 buc., Micfalău- 200 
buc., Fotoș - 50 buc., Sf.Gheorghe - 200 buc.; 

S-au împărțit diverse tipuri tradiționale de puieți de meri, peri, pruni, cireși, caiși și 
gutui.           

Dintre puieții împărțiți, am asigurat gratuit 2 000 de bucăți, 878 fiind cu sprijinul 
Fondului  Bethlen Gábor, iar restul de 1 122 + 300 de bucăți au fost finanțați din 
fondurile proprii ale fundației. Am împărțit câte 3 pomi la o familie, astfel 1 655 de 
familii covăsnene au beneficiat de puieți.   

Sponsori: Bethlen Gábor Alap Zrt., FCC, Elco SA 

Un pom pentru generația viitoare!Aprilie 2020

4

Programe FCC realizate, în ordine cronologică 

Sponsori: Primăria Municipiului Sf. Gheorghe, Ikaplant, Asociația Vadon, Asociația 
Karola, sponsori individuali

Am plantat 5.000 de puieți cu ajutorul muncitorilor în zona de sub pădurea de lângă mina 
de piatră de la Őrkő. Plantarea a avut loc într-un ritm accelerat, deoarece tocmai fusese 
declarată starea de urgență, iar ultimele lucrări au putut fi efectuate de către lucrători 
doar cu prezentarea documentelor oficiale. Plantarea a durat patru zile și un total de 5.000 
de puieți (stejar, cireș sălbatic și arțar) au fost plantați, puieții fiind achiziționați de la 
grădina de puieți Ikaplant din Ghelința.   

În zonă a fost instalată o cameră de supraveghere, prin amabilitatea Asociației Vadon. 
Am verificat evoluția puieților din când în când, iar în toamnă am plivit micii copaci tot cu 
muncitori plătiți.                         

Cu ajutorul municipalității zona a fost înconjurată cu un șanț, însă, din păcate, acest 
lucru nu oferă suficientă protecție împotriva intrușilor, care intră în zonă cu caii și calcă în 
picioare puieții care s-au prin. În zona cu buruieni, s-a prins un procent mai mic dintre 
puieți, conform calculelor noastre au rămas 2.500-3.000. În primăvara anului 2021, vom 
planta încă 5.000 de puieți, dar înainte de asta va trebui să rezolvăm îngrădirea zonei, cu 
sprijinul municipalității.

Program Poarta de Soare, plantare puieți.Martie-aprilie 2020

Perioada: 2020
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Sponsori: Toró Attila/Digital Studio SRL

 Ajutor online  pentru întreprinzătorii locali. La inițiativa conducerii Fundației 
Comunitare Covasna, cu un efort comun, a fost realizat portalul comercial 
https://haromszeki.ro/ cu scopul de a ajuta întreprinderile locale aflate în dificultate, 
care au fost forțate să își suspende activitățile pentru o perioadă de timp. Datorită situației 
economice imposibile cauzată de coronavirus, antreprenorii cu deficit de numerar au avut 
posibilitatea de a oferi prin intermediul portalului Cumpăr local!  servicii și produse locale 
la un preț redus, cu o plată în avans.

                

Cumpăr local!Mai 2020

6

Acțiune umanitară împreună cu Asociația Salvatore. S-a organizat împărțirea de 
alimente unor familii covăsnene aflate în dificultate. Rezultate: beneficiari 20 de familii 
din 7 localități (Sf.Gheorghe, Tg. Secuiesc, Covasna, Ilieni, Moacșa, Valea Seacă, Mărcușa)

Realizare: alimentele adunate în coșurile plasate în magazinele Bertis au fost colectate 
săptămânal de voluntari din Asociația Salvatore și trimise familiilor înregistrate. 
Operațiunea a funcționat în timpul carantinei. Lista a fost verificată și a cuprins familii 
înregistrate pe baza unei recomandări sau a înscrierii. Lista a fost finalizată cu avizul 
direcției sociale a primăriei.

Sponsori: magazinele Bertis, depozitul Bem Balogh, Bogyó SRL și clienții donatori

Acțiune de strângere pentru cei care suferă de foame!Aprilie-mai 2020
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 Caracteristica specială a acțiunii Pedalează! din acest an a fost că a existat un singur 
ciclist: János Vajna, un tânăr cu diabet, care a adunat donații în beneficiul Asociației 
copiilor și tinerilor diabetici din județul Covasna, prin realizarea unei performanțe 
remarcabile, Everesting. Acest lucru a însemnat repetarea unei anumite etape de pe 
drumul către Șugaș Băi de 45 de ori, fără somn, cu mici pauze, în 24 de ore. Rezultat: 29 de 
ture, aproape 11.000 de lei strânși ca donații. Acțiunea a fost promovată pe scară largă, iar 
pe pagina   a fost postată o descriere detaliată. tekerj.hka.ro

Sponsori: donatori individuali, Fundația Comunitară Covasna 

Pedalează pentru un scop bun! Ediție specială.August 2020

8

Programul de card comunitar, includerea unor parteneri noi. Firma Bertis a ieșit din 
program începând cu luna iulie, ceea ce a făcut necesară implicarea noilor parteneri. Am 
contactat mai multe companii din Sf.Gheorghe (Bem Balogh, Hajno, Bani Market), și în cele 
din urmă rețeaua de parteneriat a cardului comunitar s-a extins cu magazinul Klassz Market 
în Sf.Gheorghe, alături de magazinele Deák Hámor din Baraolt. Din motive tehnice, din 
păcate, celelalte magazine nu s-au putut alătura.   

Odată cu ieșirea Bertis, programul a devenit un program comunitar restrâns și va 
continua să funcționeze. La încheierea parteneriatului de 10 ani, fiecare casier a primit un 
mic pachet cadou de la fundație, ca mulțumire pentru buna lor cooperare.

  Programul de card comunitar  Mai-august 2020
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  Pentru a eficientiza activitatea fundației, folosim un instrument de plată online pentru 
a extinde site-ul hka (euplatesc) și lăsând comunicarea pe mâna profesioniștilor, am 
regularizat și am făcut mai oportună comunicarea online pe rețelele de socializare. HKA a 
fost adăugată pe platforma unificată rohelp.ro pe care sunt prezente cele mai mari ONG-uri 
precum și pe pagina donatorilor CodeforRomania (website: https://donors-
platform.code4.ro/ro ). Toate acestea prin alianța FFCR. 

Dezvoltări organizaționaleAugust–decembrie 2020

Sponsori: Global Fund for Community Foundations, partener: Asociația Asimcov

FCC lucrează la o platformă de vânzări online prin care antreprenorii covăsneni își pot 
vinde produsele și serviciile. Scopul este de a sprijini antreprenorii locali, de a păstra banii 
local și de a oferi cumpărătorilor locali oportunitatea de a  cumpăra local, inclusiv în 
spațiul online. Termenul de finalizare a proiectului: martie 2021. Activități de până acum: 
in luna august, un studiu privind nevoile de cumpărături online la nivel județean, sondajul a 
fost realizat de grupul profesional de la Sapientia; în septembrie, dezvoltarea conceptului 
pe baza rezultatelor sondajului; prezentarea portalului în forumurile de afaceri online în 
noiembrie și decembrie; în decembrie, selectarea sistemului de mediu (jMarket), probe.

Crearea magazinului online haromszeki.roAugust–decembrie 2020

În septembrie, Fundația a anunțat evenimentul civil de strângere de fonduri Licitație 
civilă, pentru care au fost primite trei cereri. Toate trei au îndeplinit condițiile, astfel că au 
fost incluse în proiectele de licitație (Fundația Comunitară Covasna - Poarta de Soare, 
Crucea Roșie a Județului Covasna - Programe after-school în Baraolt, Diakónia - Programul 
de comunicare între generații din Cernat). Evenimentul, anunțat în noiembrie, a fost 
anulat din cauza restricțiilor epidemiologice și a fost reprogramat pentru martie 2021. 
Pentru a evita riscul de îmbolnăvire, vom muta evenimentul online, pe baza experienței 
Fundației Comunitare din Odorhei, vom folosi platforma de plată Crowdcast. În prezent 
testăm platforma și ne pregătim pentru eveniment.

Licitație CivilăSeptembrie-noiembrie 2020

10

În Baraolt am anunțat un fond de 10.000 de lei pentru cumpărături de calculatoare 
pentru familiile nevoiașe. În urma proiectului, șapte familii au primit câte 1000-1500 de 
lei. Ajutorul, care a fost implementat prin intermediul magazinelor Deák Hámor, a fost 
utilizat pentru achiziționarea de dispozitive informatice (computer, laptop) pentru a 
îmbunătăți condițiile de învățare online. Totodată, fundația a mai oferit un sprijin de 1.000 
de lei pentru achiziționarea unei imprimante la Casa de Copii din Baraolt.

 Din fondul cardului comunitar am facut investitii in Covasna si Baraolt, în valoare de 
câte 10 000 de lei.

În Covasna, la solicitarea comunității locale, am pus - deocamdată trei -  cutii concepute 
special pentru cărți, pe un teren public, cu ajutorul primăriei din Covasna. În cazul în care 
investiția se dovedește a fi permanentă, intenționăm să facem același lucru și în alte 
locații. Aceasta va fi ultima investiție comunitară în Covasna din fondul Cardului Comunitar 
(programul nu mai funcționează în magazinul Bertis).

Sponsori: Bertis SRL, Deák Hámor SRL

Investiții comunitareSeptembrie-octombrie 2020
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fost incluse în proiectele de licitație (Fundația Comunitară Covasna - Poarta de Soare, 
Crucea Roșie a Județului Covasna - Programe after-school în Baraolt, Diakónia - Programul 
de comunicare între generații din Cernat). Evenimentul, anunțat în noiembrie, a fost 
anulat din cauza restricțiilor epidemiologice și a fost reprogramat pentru martie 2021. 
Pentru a evita riscul de îmbolnăvire, vom muta evenimentul online, pe baza experienței 
Fundației Comunitare din Odorhei, vom folosi platforma de plată Crowdcast. În prezent 
testăm platforma și ne pregătim pentru eveniment.

Licitație CivilăSeptembrie-noiembrie 2020

10

În Baraolt am anunțat un fond de 10.000 de lei pentru cumpărături de calculatoare 
pentru familiile nevoiașe. În urma proiectului, șapte familii au primit câte 1000-1500 de 
lei. Ajutorul, care a fost implementat prin intermediul magazinelor Deák Hámor, a fost 
utilizat pentru achiziționarea de dispozitive informatice (computer, laptop) pentru a 
îmbunătăți condițiile de învățare online. Totodată, fundația a mai oferit un sprijin de 1.000 
de lei pentru achiziționarea unei imprimante la Casa de Copii din Baraolt.

 Din fondul cardului comunitar am facut investitii in Covasna si Baraolt, în valoare de 
câte 10 000 de lei.

În Covasna, la solicitarea comunității locale, am pus - deocamdată trei -  cutii concepute 
special pentru cărți, pe un teren public, cu ajutorul primăriei din Covasna. În cazul în care 
investiția se dovedește a fi permanentă, intenționăm să facem același lucru și în alte 
locații. Aceasta va fi ultima investiție comunitară în Covasna din fondul Cardului Comunitar 
(programul nu mai funcționează în magazinul Bertis).

Sponsori: Bertis SRL, Deák Hámor SRL

Investiții comunitareSeptembrie-octombrie 2020
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  Ca parte a programului de educație ecologică Poarta de Soare, la sfârșitul lunii 
noiembrie am inaugurat solemn sculptura Poarta de Soare (opera sculptorului Alpár Péter) 
în curtea Casei de Cultură Kónya Adam. Evenimentul a fost urmat de un mare interes din 
partea mass-media. Sculptura a fost finanțată în întregime de oraș ca parte a programului 
Poarta de Soare. Din păcate, anul acesta nu am putut continua cursurile de educație 
ecologică pentru elevi, dar în 2021 sperăm să putem continua programul.  

Sponsor: Primăria Municipiului Sf.Gheorghe

Inaugurarea sculpturii Poarta de SoareNoiembrie 2020

12

  Ca urmare a procesului, care a început în 2019, a fost reparată rețeaua electrică a 
blocului, implicând comunitatea rezidențială la toate nivelurile, de la planificare, 
strângere de fonduri și până la implementare. Locuitorii au contribuit cu bani, fundația a 
preluat coordonarea procesului, a completat sumele lipsă și a achiziționat materialele 
necesare. Asociația de locatari a contribuit, de asemenea, la acoperirea costurilor. 
Proiectul a fost finalizat cu succes. A urmat vopsirea holurilor, toate la sugestia locatarilor. 
Aici nu a existat nici o contribuție financiară, dar lucrările au fost efectuate în întregime de 
către locuitori. Materialele au fost obținute de fundație de la depozitul Orex. Trei etaje au 
fost vopsite, proiectul este încă în curs de desfășurare. O familie aflată în dificultate a 
reușit să obțină asistență socială, din iunie până în noiembrie a primit 340 de lei pe lună. Din 
păcate, acest lucru a încetat din cauza actualizării datelor, este necesar să se prezinte un 
alt dosar, ceea ce este dificil și există obstacole.

Sponsori: Orex SRL, Bem Balogh SRL

La sfârșitul lunii decembrie, am încheiat anul cu o sărbătoare de Crăciun: am împodobit 
un brad împreună, copiii au cântat și au spus poezii, și în final le-am oferit cadouri.

Proiectul 27 Creare de comunitateSeptembrie-decembrie 2020
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Sponsorizări individuale 

- Burse pentru talentați 

- Organizații civile, instituții

- Premii card, DVD-uri 

- Altele (instruire,medicamente)

Total: 

15 000 Ron

 5 800 Ron

700 Ron

 5 000 Ron

 26 500 Ron

Investiții

- Bancă inteligentă Tg. Secuiesc 

- haromszeki.ro (domeniu, sondaj, reclamă) 

- Sculptura Poarta de Soare

- Cutii cu cărți Covasna (3 buc.)

Total: 

 15 000 Ron

8 900 Ron

74 366 Ron

1 500 Ron

99 766 Ron

Total sponsorizări FCC 2020 211 292 Ron 

14

Sponsor: Fundația Principesa Margareta

Fundația Principesa Margareta (FPM) coordonează programul de comunicare între 
generații la nivel național, implicând persoanele în vârstă în activitățile din casele de 
copii. FCC este responsabil pentru program în județul Covasna. Au fost derulate anterior 
două programe similare, în parteneriat cu fundațiile Caritas și Diakónia, astfel că în 2020 a 
avut loc a treia ediție, de data aceasta la Cernat, tot cu Fundația Diakónia. Scopul este de a 
implica 50 de voluntari vârstnici în activitățile a 250 de copii defavorizați, ca să învețe unii 
de la alții și ca să-și ofere bucurie unii altora. Jumătate din resursele necesare pentru a 
face acest lucru sunt asigurate de FPM și cealaltă jumătate trebuie strânsă la nivel local, cu 
asistență profesională din partea FCC.     

Program de comunicare între generații
 în casa de copii din Cernat

Noiembrie-decembrie 2020

Situație fianciară

Resurse atrase

- Sponsorizări locale (firme, persoane fizice, municipalitate) 

- Resurse din proiecte (GF, BGA, Princip. Margareta)

- Card comunitar % (fără datele din decembrie) 

- Vânzări DVD 

- Marcă înregistrată (2 - Mathe Exp Cont, AGro BBG)

- Altele (2%) 

Total resurse atrase FCC 2020:

97 190 Ron

98 223 Ron

68 930 Ron 

1 269 Ron

600 Ron 

288 Ron

 266 500 Ron

Sponsorizări programe

- Program puieți 

- Program de ajutoare în alimente 

- Program Poarta de Soare, împădurire

- Pedalează pentru un scop bun! 

- Sprijin tehnic Baraolt 

- Proiectul 27 

Total: 

 43 560 Ron

 14 000 Ron (în natură)

 7 350 Ron

10 960 Ron

7 900 Ron

 1 256 Ron

 85 026 Ron

Sponsorizări FCC
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∙  ∙  ∙  ∙  ∙ Bertis Srl.  Bertikris Srl.  Deák Hámor Srl.  Eurocenter Amőba Srl.  

 Elco Sa, Hpress Srl.  Nexxon Srl.  Ördög Srl.  Multinr Srl.   ∙  ∙  ∙  ∙  ∙

 Asociația Karola  Wieb Toys Srl.  Digital Studio Srl.  Eniplast Srl.   ∙  ∙  ∙  ∙  ∙

 Arcon Srl.  Bodora Srl.  Agro BBG Production Srl.  Klassz Market Srl.    ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  

∙  ∙  ∙  ∙ Primăria Sf Gheorghe  Primăria Tg Secuiesc  Primăria Covasna  

 Fundația Diakónia  Fond Bethlen Gábor Alap Zrt.  Global Fund for   ∙  ∙  ∙  ∙  

∙  ∙  ∙ Community Foundations  Fundația Principesa Margareta  

 utilizatori de card comunitar și donatori individuali   ∙  ∙

Parteneri în programe și sponsori în 2020
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