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Misiunea Fundației Comunitare Covasna este îmbunătățirea vieții covăsnenilor prin mobilizarea și 
utilizarea rațională a resurselor locale.

Misiune

Fundația Comunitară Covasna a fost înființată de către unsprezece intelectuali, întreprinzători, 
respectiv reprezentați ai diferitelor organizații civile din județ. Fundația face parte din mișcarea 
fundațiilor comunitare din România, coordonate pe plan național de către Asociati pentr Realții 
Comunitare, ARC din Cluj-Napoca, ARC şi Fundaţia pentru Parteneriat din Miecrurea Ciuc, REPF. ARC 
asigură asistența profesională în activitatea fundațiilor comunitare, iar REPF asigură fondurile necesare 
desfășurării activității. În prezent, în România funcționează nouă fundații comunitare.

Prezentarea Organizației

Membri fondatori:

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

Fleckhammer Otto, inginer - Elco SA
Máthé István, economist, avocat -   MP Agro SRL
Noda Scurtu György, inginer - Reparaţii Autocompres SRL
Sántha Benjámin–Zsolt, economist - Consic SA
Tulit Zsombor, informatician - Consic SA

Curatoriu

 
Berszány Tibor întreprinzător, Sf. Gheorghe
Buksa Miklós întreprinzător, Baraolt
Ferencz Csaba director economic, Sf. Gheorghe
Fleckhammer Otto întreprinzător, Sf. Gheorghe 
Komporály Viktor întreprinzător, Barót
Máthé István közgazdász, Sf. Gheorghe
Sántha Benjámin–Zsolt întreprinzător, Sf. Gheorghe
Tulit Zsombor întreprinzător și reprezentant asociație civilă, Sf. Gheorghe
dr. Tüdős S. Kinga istoric cercetător, Sf. Gheorghe

Direcțiune
Bereczki Kinga, director
Furus Levente, director programe
Miklós Melinda, coordaonator programe, Baraolt

Ce înseamnă pentru mine fundația comunitară? Înseamnă 
dragostea pentru Comunitate și pentru Oameni. Și în acești câțiva 
ani, trecuți de la înființarea fundației, am învățat foarte multe. În 
primul rând, despre donațiile făcute în mod responsabil. Despre 
cât de multe lucruri pot fi realizate cu foarte puțin, atunci când 
intenția este curată, și suntem dispuși să muncim pentru 
realizarea ei. 

În pofida dificultăților apărute pe parcurs, sunt mulțumit. Mă 
umple de bucurie fiecare pas înainte, fiecare realizare care ne 
aduce mai aproape o comunitate mai puternică, mai sigură de 
sine. De asemenea, este o mare bucurie și faptul că, în această 
muncă, am plăcerea de a colabora cu oameni care cred în ceea ce 
fac, și fac în ceea ce cred. Este lucrul cel mai important. 

Vă urez tuturor succes și perseverență, cu stimă 

Bereczki Kinga,
Director executiv al Fundației Comunitare Covasna 

Acum un an şi jumătate, cât de cât cunoscând părţile mai 
mult sau mai puţin luminoase ale vieţii covăsnene, 
răspunzând la chemarea unei idei şi a unei echipe am simţit, 
că este loc şi merită să munceşti pentru a face mai frumos 
prezentul sau viitorul acestei comunităţi.

În această lume zburătoare, cruntă şi tulbure, unde de 
multe ori nu vedem nici omul, nici Dumnezeul, doar banii, ei 
definind gândurile, faptele, zilele noastre, uităm, că sunt şi 
alţi oameni, suntem nepăsători la vederea de chipuri bătute 
de soartă, cu speranţa pierdută, cu toate că n-ar trebui să 
facem eforturi supraomeneşti să ţinem şi noi de un colţ al 
crucii. 

Altfel spus: cum putem să zâmbim în mijlocul unei 
comunităţi, când aerul din jur emană numai dor şi jale? 

Tocmai pentru aceasta cred, că nici un efort nu este prea 
mare pentru a crea bucurie, speranţă şi imaginea pozitivă a 
viitorului unei comunităţi.

Fleckhammer Otto, 
presedinte al Fundației Comunitare Covasna

Cuvânt introductiv
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Este programul deosebit de popular al fundației, care a primit numeroase premii naționale și 
internaționale. Lansat în August 2011, pe maza modelului din Odorheiu Secuiesc, s-a bucurat de un 
imens succes imediat de la lansare. În prima săptămână 2.000 de persoane și-au depus aplicația pentru 
cardul comunitar, iar numărul utilizatorilor a crescut la 11.000 până la sfârșitul anului 2011. În 2012, 
acest număr a crescut la 17.000, iar numărul celor care utilizează lunar acest card a fost între 12.000 – 
13.000.

 Cardul Comunitar un card de fidelitate care pune accent pe sprijinirea comunității locale. Utilizând 
acest card, clientul primește un bonus de 1% din valoarea mărfurilor cumpărate. Această deducere este 
dublată de către magazinul partener, contribuind cu suma rezultată la realizarea programelor 
comunitare. 

Partenerii participanți la programul cardurilor comunitare 
Parteneri principali: lanțurile de magazine Merkur și Bertis. De asemenea, parteneri în Sf. Gheorghe: 

sunt: farmaciile Salvia, agenția de voiaj Transilvania Tourist Service, cotidianul Háromszek, banca OTP, 
iar atât din Sf. Gheorghe, cât și în Baraolt, depozitele de materiale de construcții Orex, farmacia 
Hermann.

Dezoltarea conștiinței comunitare – programul Card Comunitar

Anul 2012 a fost un an de succes, atât ca atragere de fonduri, cât și în privința organizării programelor. 
Am derulat 10 programe, patru dintre acestea fiind acțiuni de strângere a fondurilor, două programe de 
suport, și partu programe de dezvoltare. Am adunat aproape 190.000 lei, din donații locale și prin 
cardurile comunitare. Din acești bani, 128.041 de lei au fost redistribuiți în scopuri comunitare, și 
anume: 31.510 pentru sponzorizarea a 55 proiecte civile și 7 proiecte de tineret, 33.000 pentru 
sponsorizarea a 28 proiecte școlare și nouă proiecte preșcolare, 36.551 lei pentru burse oferite la 8 tineri 
talentați, și am donat locuitorilor orașului Sf. Gheorghe articole sportive în valoare de 26.980 lei, în 
vederea stimulării unui mod de viață mai sportiv. 

Programul Card Comunitar a rămas în continuare programul cel mai de succes al fundației. În 2012, 
numărul utilizatorilor a crescut cu 11.000, noi firme partenere au aderat la program, și, în afară de 
Sfântu Gheorghe, cardul comunitar poate fi folosit și la Baraolt. De asemenea, s-a dovedit un succes și 
acțiune organizată pentru sponsorizarea talentelor sportive, Pedalează pentru un scop bun!, la fel ca și 
a doua ediție a programului Fii activ pentru Covasna! care a reușit să mobilizeze comunitățile mai mici 
urbane și rurale. De asemenea, a fost o plăcere să constatăm câștigul moral adus de excursiile școlare 
organizate cu participarea a peste 1.000 de elevi din județul Covasna. Copiii și tinerii au realizat cât de 
multe valori există în imediata lor apropiere. Mesajul Mai mult decât un loc pe hartă! s-a umput de 
conținut pentru acești elevi. 

Si evoluția indicatorilor financiari a fost bună în acest an: fondurile locale au cresut da la suma 
proiectată de 113.000 lei la 197.000 lei, am reușit să creștem cu 150% fondul de sponsorizare, am reușit 
să ridicăm suma de 90.000 de lei alocată inițial pentru sponsorizări la 128.041, și am dublat și fondul 
permanent, valoarea prezentă a acestuia fiind de 3.261 lei. 

Ceea ce ne-a atins într-un punct sensibil, a fost impozitul pe profit de 8.137 lei, care este rezultatul 
financiar al venutirilor obținute prin programul cardurilor comunitare. Cauza este rigiditatea legislației 
fiscale, care nu face diferența dintre activitățile orientate spre profit și acțiunile care servesc un scop 
social, și din această cauză se nasc  situații ce contrazic practica. Vom încerca, în viitorul apropiat, să 
găsim o soluție și pentru această problemă, pentru a putea economisi aceste fonduri valoroase în 
beneficiul comunității noastre.

Retrospectiva evenimentelor mai importante ale anului
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A devărata putere a unei comunități se arată la 
necaz. Asta am putut vedea pe parcursul colectării 
pentru profesoara de sport din Sfântu Gheorghe, Dani 
Kinga, când mulți dintre orășenii care au cunoscut-o 
personal, dar și cei care nu, au sărit în ajutorul ei. În 
două zile, s-au adunat 14.239 de lei, din donații 
particulare și de la firme, pentru medicamentele 
salvatoare, în cadrul acțiunii organizate în centrul 
orașului. Din păcate, nici acestea n-au putut să facă 
minuni, însă această colaborare a comunității, care s-a 
realizat pe parcursul acțiunii, a însemnat pentru Kinga 
mai mult decât orice medicament: a simțit IUBIREA 
unei comunități. 

Fundația Comunitară Covasna dedică în memoria 
profesoarei Dani Kinga parcul pentru mișcare ce poartă 
numele ei, din strada Dealului, Sf. Gheorghe. Parcul de 
mișcare Dani Kinga înseamnă bucurie și iubirea 
sportului atât pentru tineri, cât și pentru vârstnici, 
spiritual în care profesoara a învățat și educat 
numeroase generații de elevi.

Ea ne-a ajutat, acum e rândul nostru! – 
Colectarea de donații pentru profesoara de sport Dani Kinga

În anul 2012, Fundația Comunitară Covasna 
a cumpărat articole sportive în valoare de 
26.980 de lei (mese de ping-pong, aparate 
fitness pentru exterior), pe care le-a donat 
orașului în scopul de a crește posibilitățile de 
mișcare regulată și sport pentru locuitorii 
orașului. Una dintre mesele de ping-pong a fost 
amplasată în parcul de copii din spatele 
grădiniței Albă ca Zăpada. Conducerea 
orașului a amenajat spațiul pentru a 
corespunde acestui scop, și a amplasat bănci în 
jurul mesei. Cu celelalte echipamente, 
fundația și-a propus să amenajeze un parc 
pentru mișcare, care a fost finalizat în 2013, în 
colaborare cu conducerea orașului. În parcul 
de mișcare amenajat în spațiul verde din curba 
din strada Dealului sunt amplasate trei aparate 
de fitness și o masă de ping-pong, spre marea 
bucurie a locuitorilor. 

Pentru orașul nostru, pentru mediul înconjurător – 
despre donațiile de echipamente sportive

În August, am incitat publicul din Sf. Gheorghe să ia parte la o acțiune de sponsorizare  inovatoare. 
Biciclișii puteau pedala ca sponsori în beneficiul unuia dintre partu tineri talentați la sport, iar fiecare 
tur parcurs de cicliști avea ca rezultat donarea unei sume de bani în beneficiul sportivului sponsorizat. 
Ca urmare a unui proces de pregătire care a durat aproape două luni, și a unei campanii puternice de 
mediatizare, la start s-au prezentat 71 de bicicliști, care au reușit, până la sfârșitul zilei, să parcurgă un 
total de aproape 2.000 de kilometri. Rezultatul: donații în valoare de 5.242 lei, care s-au împărțit în 
felul urmăror:

Pentru tinerii noștrii talentați la sport: acțiunea ”Pedalează pentru un scop bun!”

Deák Zsombor, triatlon – 2.142 lej
Kelemen Kincső, bashet – 1.405 lej
    

Blázer Imola, atletism – 920 lej
Incze Kriszta, lupte greco-romane – 775 lej

Succesul acțiunii a fost adus de mobilizare, în pofida faptului că a fost o noutate, s-au prezentat  
mulți participanți. Acțiunea a oferit un adevărat sentiment de comuniune tuturor celor prezenți. Banii 
adunați s-az dovedit de mare folos sportivilor beneficiari: Zsombor ia parte la un program de 
antrenament în triatlon în Australia, Imola și Kincső și-au cumpărat calculatoare, pentru a putea ține 
pasul și cu școala, iar suma donată lui Kriszta a fost completată de către familie, făcându-i ș ei surpriză 
un calculator. 
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Douăzeci și opt de excursii de cunoaștere a ținutului natal au fost realizate în toamna anului 2012. 
Elevii a nouă licee teoretice, șase școli orășene și zece școli din mediul rural au luat parte la aceste 
excursii cu ghid did județul Covasna, costurile excursiilor fiind suportate de către fundație din fondul 
Mai mult decât un loc pe hartă! Scopul programului a fost consolidarea comunităților școlare și 
atragerea atenției tinerilor asupra valorilor și iubirii patru Ținutul Natal. Aceste excursii au reprezentat 
o adevărată experiență pentru cei 1014 elevi și 64 pedagogi participanți, iar programul organizat și ghizii 
de specialitate au garantat că participanții, pe lângă distracție, să rămână și cu o lecție învățată. 
Programul a mai avut un efect special: a acționat ca stimulant economic pentru întreprinzătorii locali. 
Organizarea excursiilor a condus la încasarea unui venit de 16.905 lei de către firmele locale de 
transport, 5.880 lei de către firmele de alimentație publică locale, și 5.057 de către instituțiile 
culturale. 

Mai mult decât in loc pe hartă! Program școlar 

În 2012, Fundația Comunitară Covasna a continuat sub numele de YouthBank  programul lansat în anul 
precedent. Aderarea la programul național s-a dovedit avantajoasă: tinerii au făcut cunăștință cu 
voluntarii din alte regiuni, s-au format legături, sprijinindu-se astfel reciproc. De asemenea, au luat 
parte la două sesiuni educative, ținute de către coordonatorii programului național YB la Sf. Gheorghe, 
pentru echipele din Sf. Gheorghe și Baraolt. 

La program au luat parte treisprezece voluntari, care și-au propus ca scop colectarea sumei de 2.500 
€, 2.000 € în Sf. Gheorghe și 500 € la Baraolt. În acest scop, au organizat acțiuni de colectare timp de trei 
luni, de exemplu au organizat un bal pentru comunitate la Vârghiș, programe muzicale la Sf. Gheorghe, 
au împodobit Pomul de Crăciun al Comunității la Baraolt, respectiv, cu contribuția serioasă a acestor 
tineri, a fost lansat programul Cuponului Comunitar la Sfântu Gheorghe, aceștia reușind să atragă în 
program 14 firme din Sf. Gheorghe. Cuponul oferă reduceri la serviciile și produsele acestora. Munca 
asiduă a voluntartilor a adus roade: voluntarii YB au reușit să colecteze 2.543 €, sumă care a fost dublată 
de către OTP Bank, sponsorul principal al programului, astfel încât 23.294 lei au intrat în fondul de 
tineret, care vor fi folosiți de către aceștia în scopul acțiunilor de tineret și excursiilor școlare.

Tinerii colectează: programul de tineret YouthBank
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În septembrie, am lansat a doua ediție a programului Fii activ pentru Covasna! Și în acest an au luat 
naștere multe planuri utile de punere în mișcare a comunităților, sosind proiecte din toate zonele 
județului. Din fondul programului de 20.000 lei am sponsorizat realizarea a zece programe comunitare. 
Astfel, a fost construit un parc pentru comunitate în centrul comunei Pachia, a fost realizată o casă a 
tineretului la Boroșneul Mic, un festival de nunți tradiționale a fost organizat la Cernat, și unul de 
dansuri populare din zona Baraoltului la Vârghiș, a fost lansată o rubrică pentru copii în ziarul  Székely 
Újság, membrii unui atelier de creație au vizitat muzeul Kallos pentru a însuși anumite modele de 
broderie, sub numele de ”Lumea Orbilor” a fost organizată o expozițe pentru nevăzători, s-au născut noi 
organizații, și la douăzeci de persoane bătrâne și neglijate au făcut voluntarii curățenie, în zece 
localități. În totalitate, și această a doua ediție a fost de mare succes, sponsorizarea oferită de fundație 
a avut efect multiplicator, nu numai în bunurile investite, și a reușit să consolideze micile comunități 

Fii activ pentru Covasna! Nouă ediție, noi succese

Și în acest an, fundația a acordat o atenție specială sprijinirii talentelor. Pentru stimularea 
activităților de dezvoltare a abilităților am făcut dăruit pachete de jocuri locice la nouă grădinițe, în 
valoare totală de 5.000 de lei. Fundația a sponsorizat participarea a cinci tineri talentați la muzică din 
mediul rural la o tabără de vară de o săptămână la Nyiregyhaza, organizată pentru copii talentați. 
Acestia au luat parte la numeroase programe utile, și au avut pedagogi excelenți care s-au ocupat de 
dezvoltarea lor profesională. Din fondul pentru copii talentați Ignácz Rózsa, fundația a asigurat în 
decursul anului burse lunare între 200-400 de lei pentru opt tineri talentați, în valoare totală de 36.551 
lei. 

Bursierii noștrii:
Barta Melinda, Colegiul Székely Mikó cls. IX, Sf. Gheorghe  
Bodor Anett, Liceul  Kőrösi Csoma Sándor cls. V, Kovászna 
Constantinescu Vlad Raul, Liceul  Mihai Viteazul  cls.X, Sf. Gheorghe  
Dombi Anita, Școla Generală  cls.IV. , Icafalău
Ferencz Csilla, Facultatea Transilvania/ Științe Economice anul II, Brașov
Nagy Beáta, Liceul Mikes Kelemen Líceum  cls.X, Sf. Gheorghe  
Szőcs Botond, Liceul de Artă Plugor Sándor cls. X, Sf. Gheorghe  
Zwebner Petra Anita, Școla Generală  Ady Endre cls. III Sf. Gheorghe  

Talentele noatre – bursierii fundației
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Bertis srl, Elan Trio srl, Hpress srl, Elco srl, OTP Bank, Transilvania Tourist Service srl, 
Salvia srl, Orex srl, Farmacia Hermann srl

Mulțumiri lui Toró Attila pentru munca depusă în realizarea imaginii fundației,

Voluntarilor pentru nenumăratele ore de muncă depuse, 

Partenerilor media pentru informarea continuă și pozitivă

Mulțumiri  posesorilor de Card Comunitar, pentru dezvoltarea conștientă a 
comunității!

Mulțumim colaboratorilor și pronsorilor noștrii:

Sponsorizări proiecte

Programul pentru tineri talentați

Sponsorizare proiectelorcomunitare

Programul școlar

Sponsorizare activităților de tineret

Total

Suma (Ron)

7.125

23.582

27.000

6.803

64.510

Fond permanent3.261 lei

Rezultatele acțiunilor du support din anul  2012:

55 proiecte civile

28 excursii școlare

8 bursieri

7 proiecte de tineret

Fundația, la data de 31 decembrie 2012 a realizat un excendent în sumă de 30.199 lei și un profit din 
activități economice 14.624 lei. Excendentul provine din creșterea veniturilor din activități fără scop 
patrimonial cu 4,63% față de anul precedent, iar cheltuielile din activități fără scop patrimonial indică o 
scădere de 36,80  %.  Balanța activelor și pasivelor este de 95.723 lei, reprezentând o creștere de 88,81% 
față de anul trecut. (Extras din raportul financiar)

Indicatori financiari 2012

-mijloace fixe: 3.921 lei
-obiecte de inventar: 1684 lei
-disponibilități la bancă și casă: 54.343 lei
-creanțe: 26.828 lei.

Activele organizației sunt:

Venituri  2012

Donații locale

Program național (General Purpose)

Venituri din carduri comunitare

Proiecte 

Dobânzi bancare

Venituri totale

Suma (Ron)

75.000

151.654

31.879

1.744,30

305.946,30

45.669

Cheltuieli 2012

Cheltuieli cu personalul

Finanțarea programelor

Burse

Costrurile programelor

Investiții în mijloace fixe pentru comunitate

Cheltuieli administrative

Cheltuieli cu mediatizarea

Cheltuieli cu amortizarile

Costuri bancare

Impozit pe profit

Cheltuieli totale

Összeg (Ron)

89.614

64.510

36.551

18.514

26.980

11.288

3.627

655

1.247

8.137

261.123

Fondurile gestionate de Fundația Comunitară Covasna

Numele fondului

Fondul Comunitar Ujjvárossy József

Fondul pentru tineri talentați Ignácz Rózsa 

Fond de tineret

Fond pentru proiecte

Fond permanent

Scopul fondului

Sponsorizarea prioectelor comunitare

Sponsorizarea copiilor, tinerilor talentați

Sponsorizările acțiunilor pentru tineret

Costuri de funcționare și costurile derulării proramelor

Realizarea unui fond permanent

Valoare* RON

21.568

434

10.516

14.226

3.261

*2012.12.31.
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FUNDATIA COMUNITARA COVASNA

Sfîntu Gheorghe, Str. Ciucului nr.47.
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