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Fondat în: 2010

Misiune: Misiunea Fundaţiei Comunitare Covasna este îmbunătăţirea vieţii 

localnicilor prin mobilizarea lor şi dezvoltarea resurselor în vederea susţinerii 

iniţiativelor venite din partea comunităţii. Fundaţia face posibil ca fondurile 

utilizabile să fie folosite rezonabil prin diferite metode şi practici, asigurând 

totodată pe termen lung un fond de dezvoltare pentru comunitate.

Membrii:

 1. Berszány Tibor

 2. Buksa Miklós 

 3. Ferencz Csaba

 4. Komporály Viktor

 5. Máthé István 

 6. Sántha Benjámin

 7. Antonescu Traian

 8. Dr. Tüdős Kinga

Membrii fondatori

1. Tulit Zsombor, informatician  – Consic Sa   

2. Fleckhamer Ottó, inginer – Elco Sa

3. András Róbert, jurist – Asociația Pro Diversitas 

4. Bereczki Kinga, profesor – Eurocenter Amőba Srl.

5. Máthé István,  economist – MP Agro Srl.

6. Ferencz Csaba, Háromszék Press Srl.

7. Sántha Benjámin, intreprinzător

8. Buksa Miklós, mérnök – Erpék Srl.

9. Deák Dávid, Viastein Srl.

10. Nóda György, intreprinzător 

Membri ai consiliului de conducere 

Președinte :  Fleckhamer Ottó
Vicepreședinți: Tulit Zsombor és Ferencz Csaba

Executiv

1. Bereczki Kinga –  director

2. Nagy Lázár Kincső – marketing, comunicare

3. Szőcs Ildikó – administrare

Háromszéki
Közösségi 
Alapítvány
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… ne-a pus la încercare puterile, dar a adus rezultate. În loc de 13 programe 
planificate, am derulat 17 programe, printre care excursii școlare Mai mult decât un loc 
pe hartă, Un pom pentru generația următoare - s-au împărțit pomi fructiferi în județul 
Covasna, Licitația civilă şi 8 ore pentru o cauză bună pentru sprijinirea unor inițiative 
civile, aproape o mie de oameni au pedalat pentru o cauză bună la Sf.Gheorghe și 
Tg.Secuiesc, numărul utilizatorilor cardului comunitar a ajuns la 22 000, nouă bursieri 
au beneficiat de sprijin comunitar, am derulat proiecte comune cu Diakónia la Centrul 
de Copii din Valea Crișului. Pentru prima oară am felicitat vârstnicii de Ziua Vârstnicilor. 
Voluntarii noștri au putut simți bucuria provocată de o faptă bună. 

Sprijinul local acordat Fundației Comunitare Covasna s-a întărit. Tot mai multe 
persoane iau parte la programele comunitare, a crescut numărul donatorilor 
individuali, aproape treizeci de firme au contribuit prin donații la realizarea țelurilor 
comunitare. Succesul muncii comunitare este dovedit de realizarea Spațiului 
comunitar din Covasna, care a fost visul comunității locale și înființarea Fondului de 
burse prin sprijinul altruist și donațiile a cincizeci de persoane din Sf.Gheorghe. 

Cum a fost anul 2015 ?
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În 2015 fundația a derulat următoarele 17 programe:
- 8 programe de strângere de fonduri – programul de card comunitar, 2 ediții ale acțiunii cicliste 
Pedalează pentru un scop bun!, Licitația Civilă, Youth Bank, proiect video, Balul Comunitar, cutii pentru 
donații

- 3 programe de sprijin – programul școlar Mai mult decât un loc pe hartă, programul de repopulare a 
livezilor cu pomi fructiferi din specii tradiționale Pedalează pentru un scop bun!, programul de tineret 
Youth Bank (Tineri pentru tineri)

- 5 programe comunitare – programul de voluntariat 8 ore pentru o cauză bună, programul de atragere a 
vîrstnicilor în activități de voluntariat derulat împreună cu Fundația Principesa Margareta, acțiunea Ziua 
Vârstnicilor, campania de promovare a produselor și serviciilor locale și

- 1 program de sprijin al talentelor.

În 2015 au beneficiat de programele comunitare 27 544 locuitori ai județului Covasna, printre care: 22 000 
utilizatori ai cardului comunitar, 914 participanți la acțiunea ciclistă Pedalează pentru un scop bun!, 2 613 
participanți la programele comunitare, 1 413 elevi și pedagogi la excursiile de cunoaștere a ținuturilor natale 
Mai mult decât un loc pe hartă. Fundația a asigurat burse de studiu pentru 9 copii și tineri talentați în anul școlar 
2014-15 și a atras 99 voluntari în acțiuni comunitare. În cadrul programului de sprijin Un pom pentru generația 
următoare fundația a împărțit 1 500 de pomi fructiferi tradiționali la 496 de familii din 12 sate din județul 
Covasna.

Activitatea în cifre

Fundația a alocat 38 927 lei pentru dezvoltarea organizației și pentru investiții pe termen lung. Acestea au fost:

- Crearea unei aplicații android ce permite utilizarea cardului comunitar cu telefonul mobil, sub 
denumirea GoForCard - 5 580 Ron

- Înregistrarea la birul OSIM a mărcii Cardului Comunitar FCC - 1 957 Ron
- Realizarea unui serial video despre meseriile tradiționale - 19 000 Ron
- Dezvoltarea grădinii de puieți - 9 798 Ron

Valoarea totală a investiției a fost de 36 335 Ron.

Structura de personal a fundației s-a lărgit și s-a specializat: în prezent lucrează patru angajați cu carte de 
muncă, printre care un responsabil de marketing respectiv administrator, totodată există un angajat permanent 
pentru supravegherea grădinii de puieți. 

Numărul participanților la programele organizate în 2015 de Fundația Comunitară Covasna a crescut 
semnificativ. 2 535 donatori individuali și 30 de firme locale au sprijinit țelurile fundației prin intermediul 
programelor de strângere de donații.  

GoForCard

INSTALARE

FCC și-a mărit fondul permanent de la 58 612 lei la 79 295 lei, pentru asigurarea pe termen lung a 
programelor comunitare, fondul de rezervă a fost de 16 521 lei la sfârșitul anului. 

Pe lângă numărul relativ mare de investiții și povara cheltuielilor datorate unui număr mai mare de programe 
decât cel planificat, s-a reușit totuși, printr-un management eficient, întărirea stabilității financiare, fără 
scăderea semnificativă a valorii fondurilor financiare. 

Ca rezultat al acțiunilor de strângere de donații au crescut resursele atrase local: donații locale de 266 577 
lei, din care 220 769 lei de la firme și 45 808 lei donații individuale. Fundația a redat comunității 85% - adică 
225 442 lei - prin intermediul sponsorizărilor, burselor și investițiilor în aer liber. 

Resurse atrase în 2015: 434 708 Ron
- 266 577 Ron  - resurse locale (61%)
- 56 188 Ron - programe naționale (ARC, FFCR, RAF, Fundația Principesa 

Margareta)
- 9 753 Ron - sprijin de la stat și dobănzi bancare
- 102 190 Ron  - proiecte (BGA, EEA, Viability Net, Global Fund)

Sponsorizări acordate în 2015: 225 442 lei (85% din resursele atrase local)
- 99 902 Ron - sprijinirea programelor civile 
- 15 900 Ron - burse
- 12 211 Ron - sponsorizări individuale
- 16 960 Ron - investiții în aer liber
- 80 469 Ron - cheltuieli cu programe

Datorită programului Cardul Comunitar s-au strâns 166 537 lei în fondul Ujjvárossy József. Firma Bertis SRL 
este partenerul principal al programului de card comunitar al Fundației Comunitare Covasna, firma utilizează 
cardurile în lanțul de magazine Bertis încă din 2011 și asigură 95% din fondurile strânse.

Indicatori financiari pentru anul 2015
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Programul cardul comunitar este foarte popular în județul Covasna, este unul din programele cu cel mai mare 
succes în activitatea fundației. Cardul comunitar este un card de fidelitate care asigură o reducere de 1% 
cumpărătorului și aceeași sumă este plătită de magazinul partener într-un fond comunitar. Cardul poate fi 
utilizat numai la firme locale, fiind astfel un instrument eficient de sprijin al firmelor și serviciilor locale. În  
județul Covasna cardul poate fi utilizat în 36 unități comerciale, dintre acestea 28 sunt în Sf.Gheorghe. În rețea 
există 22 magazine alimentare, 2 unități de fast-food, 1 restaurant, 4 farmacii, 4 depozite de materiale de 

construcții, 1 centru de tratament, 1 editură și 1 agenție 
de turism.

În  2015 au existat 24 000 de utilizatori, 80% dintre 
aceștia sunt în Sf.Gheorghe. Cardul mai este folosit în 
Covasna, Tg.Secuiesc și Baraolt. Fundația apreciază 
fidelitatea utilizatorilor și o recompensează prin trei 
premii de câte 1 000 lei într-un an, acordate prin tragere 
la sorți. Tragerea la sorți are loc în direct la Sepsi Radio, 
care este accesibil și de pe internet, cu ajutorul unui 
program care alege aleatoriu un cod din cele 19 000. 
Norocoșii  câștigători ai anului 2015 au fost Bortos 
Nicoleta, Lázár Dóra și Kelemen Borbála.

Ca răspuns la cererile utilizatorilor, am organizat în 
aprilie-mai o campanie de schimbare a cardurilor vechi, 
uzate, respectiv de stimulare a noilor înregistrări. 
Campania s-a derulat în cele patru orașe, în magazinele 
alimentare Bertis și Bani Market și la depozitul de 
materiale de construcții Orex. 

Rezultatele campaniei:
- 1 576 înregistrări noi
- 368 reînnoiri
- 21 091 utilizatori aflați în evidență
- 7 895 persoane înscrise pe lista de știri
- 40 utilizatori activi ai cardului pe telefonul mobil
- 1 partener nou : restaurantul Sugás

Firma Enetix din Miercurea Ciuc a dezvoltat la cererea fundației aplicația android pentru utilizarea cardului 
comunitar pe telefonul mobil sub denumirea de GoForCard. Dorim astfel să lărgim cercul de utilizatori: varianta 
mobilă se bucură de o mai mare popularitate decât cardul tradițional în rândul bărbaților și tinerilor. 

În 2015 din utilizarea micilor carduri inscripționate cu textul Acționezi prin cumpărare! s-au strâns 166 537 lei 
în fondul comunitar, din care au luat naștere programe civile, excursii de cunoaștere a ținuturilor natale pentru 
școlari, burse pentru talente, investiții în aer liber: locuri de joacă, suporturi pentru biciclete pentru stimularea 
unui mod de viață sănătos. 

Partenerii programului de card comunitar: magazinele alimentare Bertis, unitățile fast-food Bertis Pub și Big 
Mama, depozitul de materiale de construcții Orex, editura HPress, farmaciile Salvia și Hermann, agenția de 
turism TTS, clinica privată ProVitam, magazinele alimentare Bani Market, restaurantul Sugás.

Consiliul de administrație a fundației a alocat suma de 9 000 lei din fondul cardului comunitar pentru 
comunitatea covăsneană. Fundația a dorit să utilizeze suma conform dorințelor populației. În acest scop a fost 
organizat un forum și astfel a luat naștere propunerea:  realizarea unui spațiu comunitar în grădina Galeriei 
Orașului, un spațiu destul de neglijat, deși circulat. 

Realizarea a durat o jumătate de an, timp în care s-a realizat proiectul, au fost fabricate elementele 
spațiului comunitar: bănci de lemn, pavilion, bănci circulare, leagăn, balansoar, cutie cu nisip și a fost amenajat 
spațiul. Ceremonia de inaugurare a spațiului comunitar a avut loc în noiembrie 2015 și au luat parte toți cei care 
au contribuit la realizarea sa: Berszány Tibor - cel mai important sponsor al fondului comunitar, proprietarul 
lanțului de magazine Bertis, consilierul Molnár János, reprezentantul primăriei Covasna, proiectantul Cseh 
Réka, Czilli Balázs - directorul Centrului Cultural, inginerii horticultori Erőss István și Erőss Máté, 
întreprinzătorii Gergely Kovács-György și Luka Sándor, precum și Bereczki Kinga, directoarea fundației. Se vede 
și din această enumerare că acest spațiu comunitar a fost realizat prin solidaritate, prin voluntariat și cu 
contribuții materiale, pe baza unei necesități locale. Este un exemplu viu pentru spiritul comunitar, spre 
bucuria și încurajarea multora. 

Proiectul Spațiului Comunitar a mobilizat comunitatea locală. O consecință pozitivă a fost acțiunea Cercului 
Familiilor cu Copii Mici din Covasna (Büttykör) prin care voluntari au  renovat două locuri de joacă din Covasna, 
precum și inițiativa elevilor liceului Kőrösi Csoma Sándor prin care a fost creat Suli Rádió (radioul școlii), sprijinit 
de asemenea de către FCC cu sume semnificative. 

Inițiator: Fundația Comunitară Covasna
Partener local: Centrul Cultural Covasna 
Sponsori: Primăria Covasna, Fundația Comunitară Covasna

O faptă bună în folosul comunității!

Realizarea Spațiului comunitar din Covasna din carduri comunitare

Veszel és teszel... Acționezi prin cumpărare...
www.hka.ro
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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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SPAȚIU COMUNITAR DIN CARDURI COMUNITARE
KÖZÖSSÉGI KÁRTYÁKBÓL, KÖZÖSSÉGI TÉR

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.

Megvalósult 2015-ben a Háromszéki Közösségi Alapítvány és a Kovásznai Polgármesteri Hivatal támogatásával, 
a Kovásznai Városi Művelődési Ház és a közösségi kártyafelhasználók közreműködésével.

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). 

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
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                                              Înainte:  

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). 
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Programul cardul comunitar este foarte popular în județul Covasna, este unul din programele cu cel mai mare 
succes în activitatea fundației. Cardul comunitar este un card de fidelitate care asigură o reducere de 1% 
cumpărătorului și aceeași sumă este plătită de magazinul partener într-un fond comunitar. Cardul poate fi 
utilizat numai la firme locale, fiind astfel un instrument eficient de sprijin al firmelor și serviciilor locale. În  
județul Covasna cardul poate fi utilizat în 36 unități comerciale, dintre acestea 28 sunt în Sf.Gheorghe. În rețea 
există 22 magazine alimentare, 2 unități de fast-food, 1 restaurant, 4 farmacii, 4 depozite de materiale de 

construcții, 1 centru de tratament, 1 editură și 1 agenție 
de turism.

În  2015 au existat 24 000 de utilizatori, 80% dintre 
aceștia sunt în Sf.Gheorghe. Cardul mai este folosit în 
Covasna, Tg.Secuiesc și Baraolt. Fundația apreciază 
fidelitatea utilizatorilor și o recompensează prin trei 
premii de câte 1 000 lei într-un an, acordate prin tragere 
la sorți. Tragerea la sorți are loc în direct la Sepsi Radio, 
care este accesibil și de pe internet, cu ajutorul unui 
program care alege aleatoriu un cod din cele 19 000. 
Norocoșii  câștigători ai anului 2015 au fost Bortos 
Nicoleta, Lázár Dóra și Kelemen Borbála.

Ca răspuns la cererile utilizatorilor, am organizat în 
aprilie-mai o campanie de schimbare a cardurilor vechi, 
uzate, respectiv de stimulare a noilor înregistrări. 
Campania s-a derulat în cele patru orașe, în magazinele 
alimentare Bertis și Bani Market și la depozitul de 
materiale de construcții Orex. 

Rezultatele campaniei:
- 1 576 înregistrări noi
- 368 reînnoiri
- 21 091 utilizatori aflați în evidență
- 7 895 persoane înscrise pe lista de știri
- 40 utilizatori activi ai cardului pe telefonul mobil
- 1 partener nou : restaurantul Sugás

Firma Enetix din Miercurea Ciuc a dezvoltat la cererea fundației aplicația android pentru utilizarea cardului 
comunitar pe telefonul mobil sub denumirea de GoForCard. Dorim astfel să lărgim cercul de utilizatori: varianta 
mobilă se bucură de o mai mare popularitate decât cardul tradițional în rândul bărbaților și tinerilor. 

În 2015 din utilizarea micilor carduri inscripționate cu textul Acționezi prin cumpărare! s-au strâns 166 537 lei 
în fondul comunitar, din care au luat naștere programe civile, excursii de cunoaștere a ținuturilor natale pentru 
școlari, burse pentru talente, investiții în aer liber: locuri de joacă, suporturi pentru biciclete pentru stimularea 
unui mod de viață sănătos. 

Partenerii programului de card comunitar: magazinele alimentare Bertis, unitățile fast-food Bertis Pub și Big 
Mama, depozitul de materiale de construcții Orex, editura HPress, farmaciile Salvia și Hermann, agenția de 
turism TTS, clinica privată ProVitam, magazinele alimentare Bani Market, restaurantul Sugás.

Consiliul de administrație a fundației a alocat suma de 9 000 lei din fondul cardului comunitar pentru 
comunitatea covăsneană. Fundația a dorit să utilizeze suma conform dorințelor populației. În acest scop a fost 
organizat un forum și astfel a luat naștere propunerea:  realizarea unui spațiu comunitar în grădina Galeriei 
Orașului, un spațiu destul de neglijat, deși circulat. 

Realizarea a durat o jumătate de an, timp în care s-a realizat proiectul, au fost fabricate elementele 
spațiului comunitar: bănci de lemn, pavilion, bănci circulare, leagăn, balansoar, cutie cu nisip și a fost amenajat 
spațiul. Ceremonia de inaugurare a spațiului comunitar a avut loc în noiembrie 2015 și au luat parte toți cei care 
au contribuit la realizarea sa: Berszány Tibor - cel mai important sponsor al fondului comunitar, proprietarul 
lanțului de magazine Bertis, consilierul Molnár János, reprezentantul primăriei Covasna, proiectantul Cseh 
Réka, Czilli Balázs - directorul Centrului Cultural, inginerii horticultori Erőss István și Erőss Máté, 
întreprinzătorii Gergely Kovács-György și Luka Sándor, precum și Bereczki Kinga, directoarea fundației. Se vede 
și din această enumerare că acest spațiu comunitar a fost realizat prin solidaritate, prin voluntariat și cu 
contribuții materiale, pe baza unei necesități locale. Este un exemplu viu pentru spiritul comunitar, spre 
bucuria și încurajarea multora. 

Proiectul Spațiului Comunitar a mobilizat comunitatea locală. O consecință pozitivă a fost acțiunea Cercului 
Familiilor cu Copii Mici din Covasna (Büttykör) prin care voluntari au  renovat două locuri de joacă din Covasna, 
precum și inițiativa elevilor liceului Kőrösi Csoma Sándor prin care a fost creat Suli Rádió (radioul școlii), sprijinit 
de asemenea de către FCC cu sume semnificative. 

Inițiator: Fundația Comunitară Covasna
Partener local: Centrul Cultural Covasna 
Sponsori: Primăria Covasna, Fundația Comunitară Covasna

O faptă bună în folosul comunității!

Realizarea Spațiului comunitar din Covasna din carduri comunitare

Veszel és teszel... Acționezi prin cumpărare...
www.hka.ro
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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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SPAȚIU COMUNITAR DIN CARDURI COMUNITARE
KÖZÖSSÉGI KÁRTYÁKBÓL, KÖZÖSSÉGI TÉR

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.

Megvalósult 2015-ben a Háromszéki Közösségi Alapítvány és a Kovásznai Polgármesteri Hivatal támogatásával, 
a Kovásznai Városi Művelődési Ház és a közösségi kártyafelhasználók közreműködésével.

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). 

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
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De 1 octombrie 45 de tineri au felicitat vârstnici din Sf.Gheorghe cu ocazia Zilei internaționale a Vârstnicilor. 
A fost o acțiune surpriză, care nu a fost anunțată dinainte, astfel a fost emoționant de urmărit cum au reacționat 
cei în vârstă la felicitările tinerilor. Programul a început la căminul de bătrâni Zatureczki Berta, tineri îmbrăcați 
în tricouri FCC au dăruit ghivece de flori, pe care cei vârstnici le-au acceptat cu surprindere și emoție. Nenea 
Géza, de 96 de ani, neputându-se ridica din pat din cauza bolii, i-a primit pe tineri în camera sa și drept 
mulțumire le-a cântat un vechi și frumos cântec militar. Acțiunea a continuat până după-masă târziu în diferite 
locuri din oraș unde tinerii au felicitat cu flori persoanele de vârsta a treia. Acțiunea a fost organizată de FCC 
împreună cu Fundația Diakónia, la inițiativa Fundației Principesa Margareta. Florile au fost asigurate de 
întreprinzători locali: grădinăria Dália și  studioul floral Ixya. 

Inițiator: Fundația Principesa Margareta 
Organizator: Fundația Comunitară Covasna 
Partener: Fundația Diakónia 
Sponsori: studioul floral Ixya, grădinăria Dália 

Tineri au felicitat vârstnici de Ziua internațională a Vârstnicilor 

Scopul a fost introducerea metodelor de mare succes ale colaborării dintre generații ale Fundației Principesa 
Margareta din București la Centrul pentru copii din Valea Crișului condus de fundația Diakónia. Fundația 
Comunitară Covasna, Diakónia și Fundația Principesa Margareta au alcătuit un parteneriat pentru derularea 
programului prin care persoane vârstnice au participat la activitățile centrului, au organizat pentru copii 
activități meșteșugărești, au povestit despre tradiții și i-au ajutat la lecții. Timpul petrecut împreună a fost 
benefic atât pentru copii, cât și pentru vârstnici, a fost o experiență pozitivă pentru ambele categorii de vârstă 
și a întărit respectul reciproc. Programul de un an a avut și rezultate materiale: Centrul a primit 4 000 euro de la 
fundația din București pentru acoperirea cheltuielilor programului, FCC a dublat această sumă din donații, 
astfel Centrul pentru copii din Valea Crișului a primit un sprijin de 8 000 euro, pe care fundația Diakónia i-a 
folosit pentru organizarea unor activități pentru copiii defavorizați.

Organizator: Fundația Comunitară Covasna
Partener: Fundația Diakónia
Sponsor: Fundația Principesa Margareta

Parteneriat pentru dezvoltarea Centrului pentru copii din Valea Crișului – 
aplicarea în județul Covasna a programului Fundației Principesa Margareta „Intergenerații”

FCC a organizat în 2015 în două locații popularul eveniment sportiv Pedalează pentru un scop bun!, acțiune 
ce pune în mișcare comunitatea locală și este în același timp și strângere de fonduri pentru țeluri bune. 

În iunie evenimentul a avut loc la Tg.Secuiesc cu un număr record de participanți: aproape 700 de cicliști au 
pedalat pe circuitul de 4 km din oraș, ceea ce înseamnă un eveniment sportiv remarcabil chiar și la nivel 
național. Numărul mare de cicliști se explică prin participarea muncitorilor din fabricile de confecții Zarah 
Moden, New Fashion și Secuiana, fabricile participând în mod organizat, cu echipe proprii. Ca urmare a 
mișcării s-au strâns 17 888 lei, parte din taxele de participare, parte ca sponsorizări pentru numărul de tururi 
efectuate. Participanții au făcut în patru ore 1 978 de tururi, care corespund unei distanțe de 8 042 km. Din bani 
strânși s-a construit un teren de joacă modern pentru copii mici pe terenul de lângă Sala sporturilor, astfel cel 
mai tânăr participant la acțiune, Kicsid Otto, se poate bucura de folosirea în siguranță a terenului de joacă 
pentru care a „muncit” și el în mod direct.

În septembrie evenimentul a avut loc tot cu un număr record de participanți, de această dată la Sf.Gheorghe: 
319 cicliști au luat startul pentru achiziționarea unor panouri de baschet ce urmau a fi amplasate în diverse 
cartiere din oraș. Organizatorii FCC au fost luați prin surprindere de numărul mare de participanți, astfel, 
ultimii care s-au prezentat, în loc de tricouri imprimate și materiale de calitate, au primit doar o foaie 
improvizată pentru ștampilare. Dar acțiunea a avut chiar și așa succes: cu cele 892 de tururi, care au însumat       
8 920 km, participanții au strâns 10 013 lei, sumă completată de FCC cu 2 000 lei, astfel acțiunea a făcut posibilă 
achiziționarea a 8 panouri de baschet. Pe lângă cicliștii individuali au fost și 14 echipe ale unor organizații civile 
și firme. FCC a recompensat cel mai bun ciclist cu o excursie de două zile, în valoare de 200 euro, pentru două 
persoane, la Hajdúszoboszló, oferită de agenția de turism TTS. 

    
Organizator: Fundația Comunitară Covasna 
Parteneri de specialitate: Asociația Alpinsport, AsociațiaZöld Nap
Sponsori: Fabrica de confecții Zarah Moden, Fabrica de confecții New Fashion, Fabrica de confecții 
Secuiana, Primăria Tg.Secuiesc

Participare record la acțiunea ciclistă Pedalează pentru un scop bun!
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La 23 aprilie 2015 a avut loc a doua ediție a Licitației Civile la Sf.Gheorghe, în Sala Nouă Studio a Teatrului 
Tamási Áron. La evenimentul organizat pe baza metodologiei The Funding Network (TFN) cu sediul în Londra, 
au participat aproape 50 de persoane dintre care cam 35 au făcut donații pentru proiectele comunitare 
prezentate. S-au strâns 12 250 lei pentru proiectele: organizarea de către Fundația Lajtha László a ediției a 
doua a Consursului de dans fecioresc din Ținutul Secuiesc, programul Diakónia Învățăm unii de la alții, precum și 
proiectul Clubului Kiwanis Aventuri cu Kiwanis.

Evenimentul moderat de Grubisics Levente, redactorul Sepsi Rádió, a oferit o reală și palpitantă experiență 
comunitară pentru participanți. 

Organizator: Fundația Comunitară Covasna
Partener de specialitate: The Funding Network

Într-o echipă, în care ne simțim bine și ne dezvoltăm împreună, facem fapte bune și acționăm pentru 
comunitatea noastră! - voluntarii YB au formulat acest țel încă de la început, în etapa în care făceau cunoștință 
unii cu alții și cu programul. 

La ediția a patra a programului de tineret Youth Bank al Fundației Comunitare Covasna au participat 12 
voluntari din 4 licee din Sf.Gheorghe (Liceul teoretic Mikes Kelemen, Colegiul Székely Mikó, Colegiul Reformat, 
Liceul Economic Berde Áron). În perioada noiembrie 2015 – februarie 2016 voluntarii au participat la acțiuni de 
strângere de fonduri, organizând evenimente proprii, respectiv au luat parte la târgurile de Crăciun organizate 
la Colegiul Székely Mikó și în piața centrală, unde au vândut DVD-ul realizat de Fundația Comunitară Covasna 
despre meserii tradiționale și felicitări, au plasat cutii de donații în magazine circulate din Sf.Gheorghe.

Acțiuni organizate:
- Seară de jocuri de societate și karaoke
- Carnavalul gheții
- Evenimentul cultural Seara japoneză

Ca urmare a acțiunilor organizate s-au strâns 1 797 lei, la care s-au adăugat 5 000 lei dintr-o sponsorizare. 
Suma de 6 797 lei a fost dublată de firma locală Multi Nr, astfel programul de tineret a primit 13 594 lei, pe care 
tinerii i-au folosit pentru sprijinirea unor inițiative de tineret. 

Organizator: Fundația Comunitară Covasna
Partener: Fundatia pentru Implicarea Tinerilor

În aprilie 2015 Fundația Comunitară Covasna a împărțit 1 500 de pomi fructiferi tradiționali în cinci regiuni 
covăsnene, în 12 sate: Arcuș, Dobolii de Sus, Bodoș, Căpeni, Biborțeni, Racoșul de Sus, Brăduț, Filia, Tălișoara, 
Micfalău, Zăbala, Valea Crișului, Calnic. În total 496 de familii au primit gratis câte trei puieți.

Țelul principal al programului Un pom pentru generația următoare este dezvoltarea unui sistem de educație 
și promovare, care să ajute la repopularea livezilor covăsnene cu pomi fructiferi tradiționali. 

Programul a pornit de la o inițiativă locală sprijinită de Fundația Comunitară Covasna, care a dorit să 
repopuleze soiurile de pomi fructiferi tradiționali din Herculian. Proiectul a fost urmărit cu mare interes, au fost 
mulți participanți, au fost plantați 270 de puieți tradiționali și au fost ținute prezentări cu privire la modul de 
plantare și îngrijire a puieților locali.

Aproape 13 000 lei strânși la Licitația civilă pentru sprijinirea a trei proiecte comunitare!

Tineri pentru tineri – rezultatele programului Youth Bank în 2015

„Poate vom avea și noi atunci fructe vechi-vechi, care să fie ca în copilărie, în grădina bunicii” 
- programul fundației pentru livada de puieți

Un pom pentru generația viitoare!

Egy fa a jövő nemzedékének! d
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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:

www.hka.ro

Támogatók / Sponsori, finanțatori:

Proiec

A projektet az 
EEA Alap 2009-2014
támogatja

Obiectivele programului:
- Repopularea livezilor din satele covăsnene cu pomi 

fructiferi tradiționali
- Implicarea comunității locale în formarea și 

meținerea livezilor tradiționale
- Elaborarea unui program de educație nonformală 

pentru copii și tineri

În acest scop Fundația Comunitară Covasna a creat o 
grădină de puieți pe un teren de 7 ari la Valea Crișului, care 
asigură pe termen lung necesarul de puieți. Realizarea 
grădinii de puieți a beneficiat de sprijin internațional, 
printre alții programul ceh Viability Net, fondul norvegian 
EEA și fundația sudafricană Global Fund au fost parteneri 
noștri în acest proiect.

În 17-18 octombrie 110 elevi au luat parte la programul de 
puieți prin strângerea de semințe de păr și măr sălbatic în 
zona orașelor Baraolt și Sf.Gheorghe. Cele aproape 100 kg 
de semințe strânse au fost plantate toamna târziu de către 
copii și tinerii în grădina de puieți  din Valea Crișului. 

Program: Un pom fructifer pentru generațiile viitoare 
Coordonator program: Fundația Comunitară Covasna 
Sponsori: EEA, Global Fund, Viability, Cardul Comunitar
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Fundația anunță în fiecare an programul Mai mult decât un loc pe hartă la care se pot înscrie școli covăsnene 
pentru excursii de o zi, planificate dinainte, având ca scop cunoașterea locurilor natale. Fundația sponsorizează 
cheltuielile excursiei (cheltuieli de transport, alimente, bilete de intrare,etc.). În 2015 condițiile programului 
s-au extins, cuprinzând în program și vizitarea de ateliere și întreprinderi tradiționale. Ideea s-a dovedit a fi 
foarte bună, copiii-tinerii s-au putut informa cu privire la ocupații și meserii locale, îmbogățindu-și cunoștințele 
din acest domeniu.

Rezultatele ediției 2015 a programului Mai mult decât un loc pe hartă:
- 45 proiecte depuse, 22 școli
-35 excursii sponsorizate 
- 34 200 lei sponsorizare 
- 1 377 elevi, 67 pedagogi însoțitori

La 21 noiembrie 2015 a avut loc un eveniment de rang înalt la 
restaurantul Orchidea din Sf.Gheorghe: Balul comunitar, manifestarea 
de închidere al anului pentru Fundația Comunitară Covasna, cu  
aproape o sută de invitați și un program interesant și divers. Ca în 
fiecare an, balul a avut un scop concret, și anume înființarea Fondului 
de burse, pentru care s-au strâns 25 000 lei din biletele de intrare, din 
tombole și licitații. Fondul asigură burse de studiu pentru copii și tineri 
talentați din județul Covasna. Fondul de Burse a fost sprijinit printre 
alții și de poetul Kányádi Sándor, dar există multe alte personalități 
publice printre membri fondatori, care au ajutat prin donațiile lor 
altruiste la înființarea fondului.

Fondul de Burse este administrat de Fundația Comunitară Covasna, 
iar bursele sunt acordate de Asociația de Ocrotire a Telentelor din 
Ținutul Secuiesc. În fiecare an sunt acordate 100 de burse de câte 1 000 
lei pentru tineri talentați printr-un sistem deschis de concurs.

Fondul va fi menținut din donații și din vânzarea produselor 
realizate în acest scop (serial video despre meserii tradiționale). 

Fondul de Burse
Operator de fond: Fundația Comunitară Covasna
Administrator de fond: Asociația de Ocrotire a Talentelor din Ținutul 
Secuiesc

Aproape 1400 elevi au admirat frumusețile și valorile locurilor natale 
– programul fundației pentru cunoașterea valorilor secuiești Mai mult decât un loc pe hartă 

Organizator: Fundația Comunitară Covasna 
Sponsor: Fondul Comunitar Ujjvárossy József

„Am plecat din Bățanii Mari la câteva minute după ora 8 cu 35 de copii, prima oprire a fost la Băile Bálványos. Ne-am 
oprit mai întâi la Baia fetelor Apor, recondiționată în 2015 printr-o clacă. Ghidul Baló Ervin ne-a explicat că în zonă 
predomină fenomene postvulcanice, cum ar fi mofete cu hidrogen sulfurat și cu dioxid de carbon, ape minerale și erupții 
de gaze. Apele minerale cu conținut de sulf sunt bune pentru boli de ochi (conjunctivită, cataractă, urcior) sub formă de 
comprese sau picături. Copii au testat locul de joacă, au încercat să se „împrietenească” cu aerul sulfurat și au încercat 
ceasul solar.”- elevi din clasele IV. D și VI. C din Școala Generală Gaál Mózes, Baraolt.

„La Fotoș țelul a fost vizitarea Casei Presei Mărul de Aur, unde se fac sucuri prin presarea fructelor și legumelor, 
ghidul a fost întreprinzătorul Elekes Botond, care a prezentat procesele de lucru de la fruct până la cutia cu produsul 
finit. Copiii au băut cu poftă sucul de sfeclă ce conținea sfeclă, mere, morcovi, ghimbir și lămâie. Am gustat și o 
curiozitate – sucul de lucernă, care se face din lucernă și mere. Conducătorii Casei Presei ne-au explicat la ce sunt bune 
sucurile de fructe și legume, când trebuie consumate, ce conțin, cum se fabrică sucurile pasteurizate și că trebuie să 
cumpărăm fructe și legume de la producătorii locali”. – elevi din clasele a IV-a și a V-a din Gimnaziul Konsza Samu, 
Bățanii Mari.

„Mica noastră echipă a ajuns pe la ora 9 la Bățanii Mici unde am fost primiți cu mult drag de Benedek Márta, 
președintele Asociației Bodvaj, lângă statuia lui Benedek Elek și excursia a început cu o poveste. La harta satului de 
poveste am trecut în revistă meseriile satului și clădirile istorice, apoi copiii au putut vedea cum se macină grâul în 
moara de apă. Am obținut din grâu făină, apoi am frământat pâine la vechea casă parohială, care funcționează acum ca 
și casă comunitară. După accea am vizitat o casă veche, unde am putut vedea cum arăta o casă țărănească la începutul 
secolului trecut, inclusiv obiectele casnice folosite în acea perioadă.” – elevii Gimnaziului Tőkés József, Malnaș.

„Țelul excursiei a fost Cernat. Copii așteptau nerăbdători să pornească autobuzul, care a plecat cu o mică întârziere 
față de ora planificată, deoarece câțiva copii au întârziat. Am plecat fără ei. Drumul cu autobuzul a fost foarte plăcut, 
timpul a zburat și am ajuns repede la Muzeul Haszmann Pál. Am fost primiți de nenea Pál. Mai întâi ne-a spus regulile 
apoi am ajuns la stâlpii funerari din lemn, unde copii l-au putut admira pe cei mai vechi și pe cei mai noi, crăpăturile și 
îndoiturile lor, dar și pe cel al unui copil de doar câțiva ani. Ne-au pus pe toți pe gânduri …” - elevi din Școala Generală 
Gödri Ferenc, Sf.Gheorghe.

Solidaritate pentru sprijinirea copiilor talentați - Balul Comunitar din Sf.Gheorghe 
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Venituri 2015

Donații de la firme

  -  Cardul comunitar

Donații individuale

Venituri din proiecte

  -  Centrale (RAF, ARC, FFCR)

  -  Altele (internaționale, de stat, 2%)

Altele (sprijin guvernamental, 2%)

  -  dobânzi bancare

  -  sprijin guvernamental

  -  Venituri din schimburi valutare

Total venituri

220 769 Ron

166 537 Ron

45 808 Ron

158 378 Ron

56 188

102 190

9 753 Ron

4 061

4 121

1 571

434 708 Ron

Cheltuieli 2015

Sponsorizări comunitare

    -  Finanțare programe comunitare

    -  Burse

    -  Investiții comunitare

Cheltuieli programe comunitare

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli administrative

Cheltuieli de amortizare

Cheltuieli bancare

Total cheltuieli

Fonduri de rezervă - 31.12.2015

Fonduri permanente -31.12.2015

144 973 Ron

112 113 Ron

15 900 Ron

16 960 Ron

80 469 Ron

141 255 Ron

24 139 Ron

460 Ron

2 714 Ron

394 010 Ron

16 521 Ron

79 295 Ron

Fonduri strânse pe plan local

Finanțări comunitare

266 577 Ron

225 442 Ron

 Rata de reinvestiție în comunitate: 85%

Sponsorizări comunitare în 2015, în total  225 442 lei
 –  Sponsorizări programe  208 482 lei
 –  Investiții comunitare 16 960 lei

Rezultate financiare în anul 2015

În județul Covasna există 98 000 elevi și studenți. Conform rapoartelor cunoscute în cultivarea talentelor, 20% dintre 
tineri au capacități peste medie. În prezent în județul Covasna există un singur program care acordă burse în mod organizat 
tinerilor talentați: programul de burse Ady Endre, derulat de Asociația de Ocrotire a Talentelor din Ținutul Secuiesc care 
este însărcinat de Ministerul Resurselor Umane din Ungaria. Astfel se acordă anual 58 de burse. 

Ținând cont de înrăutățirea continuă a sistemului de învățământ de stat, de scăderea numărului de școli, de procesul de 
sărăcire din județ, credem că nu mai este timp de pierdut, trebuie acționat.

La inițiativa Fundației Comunitare Covasna în 13 noiembrie 2015 a luat naștere Fondul de Burse, cu o sumă de 
pornire de 5 625 euro, sumă strânsă prin contribuția altruistă a unor întreprinzători și persoane fizice. Scopul utilizării 
acestui fond este de a întări în comunitatea noastră acea categorie de tineri creativi, care, prin talentul lor, să facă un pas 
în plus față de succesul propriu și să redea ceva comunității prin munca și activitatea lor.

Fondul comunitar Ujjvárossy József, cunoscut și recunoscut prin intermediul programului de card comunitar, a cucerit 
încrederea cetățenilor din județ prin transparență și bazându-ne tocmai pe această încredere și pe experiența de mai mulți 
ani în acordarea burselor, considerăm că inițiativa noastră va avea succes. 

Facem apel la toți oamenii bine-intenționați, pentru care e importantă soarta și supraviețuirea noastră în ținuturile 
natale, să sprijine Fondul de Burse! Orice sumă cât de mică este importantă, înseamnă un ajutor pentru realizarea 
obiectivelor propuse. Acceptăm cu mulțumiri donațiile dvs. într-unul din următoarele conturi:

Titularul contului: Fundația Comunitară Covasna
Banca: Banca Comerciala Romana – sucursala Sf. Gheorghe

Numere cont:
RO97RNCB0124118922700001 (RON)
RO43RNCB0124118922700003 (EUR)
RO16RNCB0124118922700004 (USD)
Cod IBAN: RNCBROBU

Apel pentru contribuția la Fondul de Burse

14 15



Venituri 2015
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  -  dobânzi bancare

  -  sprijin guvernamental

  -  Venituri din schimburi valutare

Total venituri

220 769 Ron

166 537 Ron

45 808 Ron

158 378 Ron

56 188

102 190

9 753 Ron

4 061

4 121

1 571

434 708 Ron

Cheltuieli 2015

Sponsorizări comunitare

    -  Finanțare programe comunitare

    -  Burse

    -  Investiții comunitare
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Cheltuieli administrative
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Cheltuieli bancare
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Fonduri permanente -31.12.2015
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24 139 Ron

460 Ron

2 714 Ron

394 010 Ron
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79 295 Ron
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- Data lansării: august 2011
- Parteneri: Bertis, Bertis Pub, Big Mama, OTP Bank, Merkúr, Orex, HPress, Salvia, Hermann, TTS, ProVitam, 
Bani Market, restaurantul Sugás, Zoémia 

- 35 unități comerciale (28 în Sf.Gheorghe): 22 magazine alimentare, 2 unități de fast-food, 1 restaurant, 4 
farmacii, 4 depozite de materiale de construcții, 1 centru de tratament, 1 editură și 1 agenție de turism.

- 2011-2015: 686 750 lei

Rezultatele utilizării cardului comunitar în anii 2011-2016.03

2011

6 000

2012

17 000

2013

20 000

2014 2015

22 000 24 000

Utilizarea cardului

2011

20 877 

2012

10 0887

2013

14 3872

2014 2015

17 6407 17 7808

-  Valoarea medie de utilizare a cardului în 2015: 82 bani

2011

61 557 lej

2012

76 221 lej

2013

92 201 lej

2014 2015

123 824 lej 169 931 lejPrograme civile

Programe de talente

Proiecte de tineret

Investiții 

Individuale

Premii pentru
utilizatori fideli

Total

Total

523 734 lej

36 551 lej 15 992 lej 17 104 lej 15 900 lej 85 547 lej

6 803 lej 3 150 lej 7 000 lej 6 500 lej 23 453 lej

26 980 lej 6 047 lej 38 176 lej 16 960 lej 88 163 lej

3 656 lej

121 046 lej

12 177 lej

3 000 lej

201 281 lej

29 111 lej

4 000 lej

242 402 lej

44 944 lej

7 000 lej

772 841 lej61 557 lej 146 555 lej

Număr utilizatori:

 Investiții comunitare, utilizarea fondurilor 2011-15

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

1 9 0 2 1 0 1 10 9 07 3

16 Raport anual

Licitația civilă

Programul Youth Bank 

17Raport anual
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Programul Mai mult decât un loc pe hartă

Programul Un pom pentru generația următoare

19Raport anual

Tineri au felicitat vârstnici de Ziua internațională a Vârstnicilor

Pedalează pentru un scop bun!

18 Raport anual
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Sprijiniți dezvoltarea comunitară covăsneană !

Așteptăm donații în contul:
Banca Română Comercială sucursala Sf. Gheorghe

RO97RNCB0124118922700001
Cod fiscal: 27674390

Titularul contului: Fundația Comunitară Covasna
Fundația Comunitară Covasna

520014 Sfântu Gheorghe, Str. Bisericii, nr. 1A, Jud. Covasna, Romania
Tel./fax: +40 267 351 959

e-mail: hka@hka.ro, web: www.hka.ro

Parteneri:

Sponsori:

Parteneri Media:

Háromszéki
Közösségi 
Alapítvány

 Gyógyszertár
Hermann

20 Raport anual

520014 Sfântu Gheorghe, Str. Bisericii, nr. 1A, 
Jud. Covasna, Romania

Tel./fax: +40 267 351 959
e-mail: hka@hka.ro, web: www.hka.ro 

HÁROMSZÉKI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY
FUNDAȚIA COMUNITARA COVASNA
COMMUNITY FOUNDATION HÁROMSZÉK
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