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În anul 2016 am inaugurat pepiniera de la Valea Crișului, am 
asigurat burse pentru 42 de copii și tineri talentați în valoare 
de 1000 lei fiecare, am inaugurat Muzeul tehnic Puskás Tivadar 
în Sfântu Gheorghe și am acordat Marele Premiu Comunitar 
Formației de Dans Popular Háromszék.

O multitudine de manifestări ale grijei și dragostei pentru 
comunitate. Am încheiat anul cu satisfacția, că am adus 
bucurie și zâmbet în multe familii. Pentru asta merită să 
trăiești.

Cu toate acestea, anul trecut nu a fost lipsit de provocări. 
Fundația a trebuit să se confrunte cu serioase întreruperi de 
resurse, din cauza unor condiții impuse în gestionarea 
proiectelor. Greutățile aduc mereu oportunități de a învăța, 
acestea ne-au întărit încrederea reciprocă și ne motivează 
angajamentul față de comunitate.

Bereczki Kinga

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.

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

Membri fondatori:

Berszány Tibor, membru
Buksa Miklós, membru
Fleckhammer Otto, președinte
Ferencz Csaba, vicepreședinte
Komporály Viktor, membru
Máthé István, membru
Sántha Benjámin-Zsolt, membru
Antonescu Traian, membru
Tulit Zsombor, vicepreședinte
Dr. Tüdős Kinga, membru

Consiliul director: 

Bereczki Kinga director executiv
Bálint Éva director de program

Operativ:
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AL CARDULUI COMUNITAR

GoForCardGoForCard

INSTALARE

APLICAȚIA ANDROI

„Aș vrea să vă aduc la cunoștință. Vara mi-am uitat 
cheile într-o tabără din Franța, aveam și cardul 
comunitar prins de ele. O fată din Sf. Gheorghe le-
a văzut acolo pe un birou, a recunoscut cardul și m-
a căutat (au fost acolo 50 de oameni din Sf. 
Gheorghe). Cardul comunitar m-a salvat de multe 
griji. După două luni, fata mi-a adus acasă cheile… 
Mulțumesc fundației comunitare pentru cardul 
comunitar!! Să rămână mereu așa, pe mine m-a 
ajutat deja. Mult succes!”

Până în 2016 am dezvoltat varianta android 
a cardului comunitar, în prezent avem 300 de 
utilizatori care folosesc cardul comunitar pe 
telefon mobil.

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

1 9 0 2 1 0 1 10 9 07 3

Investiții în spații publice prin utilizarea CARDULUI COMUNITAR

KÖZÖSSÉGI KÁRTYÁKBÓL megvalósult köztéri befektetések

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

KÜLTÉRI MOZGÁSPARK, Sepsiszentgyörgy – megvalósulás éve: 2014

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

MOZGÁSPARK, Barót – megvalósulás éve: 2015

TEREN DE JOACĂ, Târgu Secuiesc, anul realizării 2015

KÖZÖSSÉGI TÉR, Kovászna – megvalósulás éve: 2015

www.hka.ro

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

PARC DE ANTRENAMENT, Sfântu Gheorghe, anul realizării 2014

MOLNÁR JÓZSIÁS MOZGÁSPARK, Kézdivásárhely – megvalósulás éve: 2014

PARC DE ANTRENAMENT, Baraolt, anul realizării 2015

JÁTSZÓTÉR, Kézdivásárhely – megvalósulás éve: 2015

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

Mese ping‐pong

Ping‐pong asztalok

Mozgásparkok

Parcuri fitness

Ösztöndíj tehetségeknek

Burse pentru talente

Proiecte comunitare

Közösségi programok 

Suporturi de biciclete

Biciklitartók

Excursii școlare

Iskolai kirándulások

Terenuri de joacă

Játszóterek

Ocro�rea talentelor 

Tehetséggondozás

Pomi fruc�feri autohtoni

Őshonos gyümölcsfák

Közösségi befektetések

700 000 Ron
Inves�ții comunitare

Partnerek / Parteneri:

2011‐2016
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Cea mai importantă resursă locală pentru 
programele fundației reprezintă fondul 
comunitar. Partenerul principal al prog-
ramului de Card Comunitar este firma Bertis, 
care prin rețea proprie de magazine alimen-
tară asigură aproape 90 % din veniturile 
fondului comunitar Ujjvárossy József. În anul 
2016 am avut în evidență 25000 utilizatori de 
card comunitar în județul Covasna, iar suma 
adunată în fond din utilizarea cardurilor 
comunitare a fost de 180 658 lei. De la 
înființarea sa în anul 2011 programul are un 
succes permanent, numărul utilizatorilor 
crește în continuare, deci cresc și fondurile 
adunate. Astăzi cardul a devenit un simbol 
local, așa cum reiese și din scrisoarea unui 
utilizator:

5Raport anual

În oglinda cifrelor

În 2016, Fundația a colectat fonduri la nivel local în valoare de 265 511 Ron, 86% din fonduri, 
adică 227 273 Ron, au fost utilizați în scopuri comunitare. S-au realizat următoarele:

Programe de granturi:

Tineri Pentru Tineri – Consiliul elevilor Mikes Kelemen, 
Asociația Lármafa, Biserica Unitariană / 4 900 lei

Un pom pentru generația următoare - 2266 puieți, 8 localități 
covăsnene / 1 8240 lei

Nu numai un loc pe hartă! – 32 excursii, 1226 elevi și 85 cadre 
didactice / 30 000 lei

Fii activ pentru Covasna – Asociația Aranyliliom, 
Asociația Pro Schola, Asociația Zöld Nap Egyesület, 
Asociația Osonó Színházműhely /9 805 lei

Fondul de Talente din Ținutul Secuiesc – 42 burse /42 000 lei

Voluntari vârstnici la Casa comunitară Őrkő– Caritas

Lucrări de întreținere la Băile Apor– Asociația Vinca Minor

Promovarea cititului prin povești – Asociația Tipe Tupa 

Programe comunitare:

10 918 lei

Granturi
individuale:

Înființarea Muzeului tehnic Puskás Tivadar/ 16 000 lei

Înscrierea Asociației Székelyló Tenyésztők / 1 000 lei

Sprijinirea talentelor Kertész Júlia, Zöldi Lara, Luppinger Attila / 9 300 lei

Organizarea Zilelor sportului în Sf. Gheorghe/ 1 000 lei

Sprijinirea cheltuielilor de judecată pentru protecția pădurilor / 2 800 lei

Sprijinirea achiziționării de echipament muzical pentru formația Pinceband 
din Covasna / 2100 lei

Sprijinirea organizării Zilei Talentului din Ținutul Secuiesc / 4 000 lei

Marele Premiu Comunitar pentru 
Formația de Dans Popular Háromszék / 21 000 lei

Cadouri de crăciun pentru copiii din Valea Crișului / 1 000 lei

Premii pentru utilizatori fideli 
de card comunitar:

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

Bursieri HKA pentru anul școlar 2015-2016:
Barta Beáta, Dombi Anita, László Bianca, 
Ilkei Árpád, Sinka Melinda, Sinka Noémi 
/ 13 824 lei

Investiții comunitare: Înființarea pepinierei comunitare în Valea Crișului / 3 3186 lei
Reînnoirea locului de joacă din cartierul gării / 2 200 lei.
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Activitățile importante din anul 2016

Am inaugurat 
Muzeul tehnic Puskás Tivadar 
în Sf. Gheorghe

La data de 17 septembrie 2016, la aniversarea a 172 ani 
de la nașterea lui Puskás Tivadar, conducerea liceului 
Puskás Tivadar a inaugurat Muzeul tehnic care poartă numele 
și memoria acestuia. Visul a multor ani s-a realizat astfel, la 
inițiativa inginerului Csáky Ernő, prin munca acestuia și a 
echipei sale, precum și cu sprijinul donatorilor.

Sălile de la primul etaj al liceului găzduiesc valoroasa 
colecție de aproximativ 500 de piese tehnice, electrice, 
acustice de telecomunicații ale inginerului Csáky Ernő, 
realizându-se aici un modern muzeu, în memoria 
inventatorului centralei telefonice, Puskás Tivadar. Muzeul 
plasat în instituția de învățământ, servește ca model 
generației viitoare, în ceea ce privește cunoștința, 
perseverența,  ingeniozitate totodată reprezintă și o atracție 
turistică vizitatorilor orașului Sf. Gheorghe. Sprijinul 
fundației a fost semnificativ în realizarea muzeului, din 
finanțarea acordată s-a structurat materialul de expoziție și 
s-a construit rețea electrică a muzeului.

7Raport anual

Partenerii remarcabili ai anului 2016

Bokor Zoltán, proprietarul firmei MultiNr; sprijină programele 
fundației și chiar participă la acestea, în 2016 fiind sponsor 
principal al programului de tineret Youth Bank.

Fleckhammer Otto, președintele fundației; a ajutat foarte mult la derularea 
proiectului finanțat din fond norvegian, punerea în practică a distribuirii 
puieților de pomi fructiferi autohtoni și înființarea pepinierei.

Berszány Tibor, membru de bord al fundației, proprietar al firmei 
Bertis; participă la fiecare ședință, iar cu sfaturile lui ajută la luarea 
deciziilor corecte. Datorită lui programul de card comunitar este 
cel mai de succes program al fundației, chiar și la nivel național.

Toró Attila designer grafician; chiar de la înființare participă 
la activitățile fundației, dezvolta elementele de imagine al 
programelor comunitare.

Ferencz Csaba, membru de bord al fundației, director 
comercial la H-PRESS SRL, cu ajutorul căruia activitățile 
fundației sunt cunoscute și reunoscute la nivelul județului. 
Ziarul Háromszék este un adevărat partener în comunicare, 
participând la dezvoltarea comunității.

Ana Ciorici (Costache), redactor la Mesagerul de Covasna; ține legătura cu 
fundația, cu interesul ei permanent, furnizează informații despre activitățile 
fundației în mass-media în limba română.

Spiritul comunitar este esențial în activitatea fundației, care se manifestă prin mobilizarea și 
implicarea membrilor comunității în programe. Îndemnăm oamenii la acțiuni active, oferind 
diferite nivele de implicare în interesul comunității. Astfel, unii participă cu munca, timpul, 
cunoștințele, abilitățile, alții contribuie financiar la realizarea programelor comunitare. Mii de 
covăsneni participă la programele noastre, toți sunt partenerii noștri în dezvoltarea comunității. Cu 
toate acestea, sunt persoane care își asumă un rol deosebit, dăruind peste măsură timp- energie- 
valori materiale, pe aceștia îi nominalizăm în cele ce urmează:
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Háromszéki
Közösségi 
Alapítvány



Veniturile obținute din vânzarea DVD-urilor de 
Meșteșuguri tradiționale, donațiile individuale și sumele 
acordate din fondul comunitar au constituit Fondul de 
Talente din anul 2016. Grantul de burse a fost lansat în 
septembrie. Ca urmare, am asigurat 42 de burse copiilor și 
tinerilor talentați, cu posibilități financiare reduse, în 
valoare totală de 42 000 lei. Aplicanții au fost din județele 
Covasna, Harghita și Mureș, dar am primit cereri și din 
localități moldovene.

Patruzeci și doi de copii
au beneficiat de bursă 

Székelyföldi 
Tehetség Alap

9Raport anual

Scopul caritativ al Balului Comunitar de anul trecut a 
fost colectarea de fonduri pentru Formația de Dans 
Popular Háromszék. Din taxa de participare a celor 
aproape o sută de participanți, respectiv din vânzarea 
biletelor de tombolă și din licitații , am reușit să 
colectăm 21 000 lei, sumă pe care i-am predat 
directorului formației Deák Gyula Levente în data de 19 
decembrie 2016, într-un cadru festiv, sub fomă de Marele 
Premiu Comunitar, ca recunoaștere a muncii valoroase 
și de calitate depuse de către formație în domeniul 
artistic-cultural.

Am acordat
 Marele Premiu Comunitar

formației Háromszék Táncegyüttes
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În fiecare an aproximativ 1400 de elevi și însoțitorii 
acestora află că județul Covasna nu este „Numai un loc 
pe hartă!” Fundația a sprijinit cu un fond de 30 000 lei, 
31 de excursii școlare pentru grupuri de elevi de 
gimnaziu și liceu. Cunoașterea valorilor culturale, 
istorice, spirituale, economice, leagă copiii de locurile 
natale cu fire invizibile. Prin vizitarea unor 
întreprinzători locali sau manufacturi locale, tinerii se 
pot informa despre posibilitățile și varietatea 
mijloacelor de trai locale. 

Aproximativ 1400 de elevi 
au explorat valorile covăsnene

Nem térkép e táj!
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„Nu a fost ușoară înființarea, însă greul abia acum 
începe!” –a spus președintele Fleckhammer Otto, la 
inaugurarea pepinierei, în data de 4 mai 2016. Fundația 
a achiziționat la începutul anului 2016 un teren de 70 ari 
de la Primăria Valea Crișului, unde înființează o 
pepinieră. Cu sprijin de la fondurile norvegiene am 
îngrădit terenul, am achiziționat echipamente necesare 
funcționării. Tot anul trecut au fost plantate 6000 de 
semințe de mere și pere sălbatice, de către copii 
sârguincioși. Planurile noastre sunt ca în termen de zece 
ani să asigurăm toate localitățile covăsnene cu pomi 
fructiferi autohtoni.

Am inaugurat
Pepiniera comunitară

din Valea Crișului

10 Raport anual
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Cardul comunitar oferă 1% reducere beneficiarului 
din valoarea cumpărăturilor, aceeași valoare este plătită 
de firmă într-un fond comunitar. Aceasta este esența 
cardului și aceasta este deosebirea față de alte carduri 
de fidelitate. Crește responsabilitatea comunitară și 
totodată întărește sentimentul solidarității. În prezent 
avem nouă parteneri de program: Bertis, Bani Market, 
Orex, Hpress, biroul de turism TTS, restaurantul 
Sugáskert, farmaciile Salvia și Hermann, clinica privată 
ProVitam. Conducerea fundației decide utilizarea 
fondurilor adunate în fondul comunitar, pe baza 
propunerilor utilizatorilor. În ultimii șase ani am utilizat 
peste 1 million Ron în scopuri comunitare, pentru 
investiții în spații publice, burse școlare, sprijin pentru 
proiecte civile, excursii școlare. Fundația oferă bilunar 
premii în valoare de 1 000 lei, pentru utilizatori fideli de 
card comunitar, suma poate fi folosită numai pentru 
achiziționare de produse, servicii locale.

25000 de persoane 
utilizează cardul comunitar 

în județul Covasna

13Raport anual

„Va fi exact ca pe vremea bunicii, vom simți aceleași 
gusturi și nu ne va costa nici bani!” – a spus un beneficiar 
în perioada acțiunii din Valea Crișului. În 2016 fundația a 
distribuit 2266 buc. de puieți de pomi fructiferi 
autohtoni, în următoarele localități: Sînzieni, Valea 
Crișului, Chichiș, Zagon, Barcani, Filia, Bățanii Mici și 
Herculian. În jur de 700 de familii covăsnene s-au 
bucurat de puieții de mere, pere, prune oferite. Puieții 
sunt achiziționați de fundație din locuri sigure, până 
când pepiniera proprie va „produce” roade.

Am distribuit două mii 
de puieți de pomi fructiferi autohtoni 
în sate covăsnene

12 Raport anual
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Fonduri în 2016

Fond de talente

Fond de campanie locală

Fond comunitar Ujjfalvy József

Fond pentru protecția pădurii

Fond permanent

Fonduri totale

37 515 Ron

16 100 Ron

180 658 Ron

10 478 Ron

212 Ron

244 963 Ron

Venituri 2016

Venit din fonduri locale

Venit din finanțări

Total venituri 2016

Fonduri locale

Reinvestit în comunitate

Procent de reinvestiție

265 511 Ron

90 679 Ron

356 190 Ron

265 511 Ron

227 273 Ron

86%  

Finanțări comunitare 2016

Granturi, programe

Granturi, individuale

În total, finanțări 2016

Cheltuieli de program

Investiții 

171 973 Ron

55 300 Ron

227 273 Ron

44 585 Ron 

60 406 Ron

Date financiare

Venituri 2016

Fonduri locale

Venit din finanțări

Altele (dobândă bancară, 

vânzări de produse)

Total venituri

 265 511 Ron

 90 679 Ron

 44 533 Ron 

 400 723 Ron

Datele financiare a fundației pentru anul 2016

Cheltuieli 2016

Fond de finanțări 

Investiții

Cheltuieli cu personal 

Cheltuieli operaționale

PR 

Deplasări

Audit 

Cheltuieli bancare

Amortizări 

Total cheltuieli

 227 273 Ron

60 406 Ron

 125 861 Ron

12 720 Ron

 22 494 Ron

 5 234 Ron

2 200 Ron

1 071 Ron

540 Ron

 457 799 Ron

Valoarea fondului permanent 

(la 31 decembrie 2016): 

79 381.65 Ron

265 511
Fonduri
locale90 679

44 533
180 658

Card Comunitar

Fonduri locale Fonduri atrase
prinproiecte 

 Alte (vanzare produse, 
comisionane bancare)

Venituri 2016

Finanțări comunitare

Funcționare

Auditare

Investiții

PR

Amortizare

Personal

Deplasări

Comisioane 
bancare

 Cheltuieli 2016
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Programe derulate în 2016: în total 16
Programe de granturi: 5, Un pom pentru generația următoare, Nu numai un loc pe hartă, Fii activ 

pentru Covasna, Tineri pentru tineri, Fondul de Talente din Ținutul Secuiesc
Campanii: 3, protecția pădurilor, campania locală, card comunitar la Sf. Gheorghe
Acțiuni de strângere de fonduri: 5, YB, Licitația civilă, Bal comunitar, cutii de donații, 2%
Programe comunitare: 3, video (meșteșuguri tradiționale serie DVD-uri), card comunitar, 

pepiniera

Rezultate 2016, cumulat

decembrie Cutii de donații, cadouri de crăciun pentru copii din Valea Crișului

ianuarie - iunie YB 2015-16

aprilie Grant Tineri pentru tineri

aprilie - mai Pepiniera, achiziție + echipament + îngrădire + plantarea semințelor

mai Inaugurarea pepinierei

mai campania 2% 

mai Grant Un pom pentru generația următoare

mai Campanie pentru ocrotirea pădurilor

mai - iunie Schimbare de personal la HKA

iunie Raportarea proiectului norvegian

septembrie Licitație Civilă Sf. Gheorghe

septembrie - octombrie Prezentare DVD- uri în școli

octombrie Campania produs local

octombrie Grant Fii activ pentru Covasna

noiembrie Bal comunitar

noiembrie Fond de Talente din Ținutul Secuiesc

noiembrie Global Summit Johannesburg

Marele premiu al publicului pentru formația Háromszék

decembrie Pregătire Licitație Civilă la Tg. Secuiesc

decembrie

157 donatori 27 firme locale la discuții Sapientia partener profesional nou

5250 DVD fabricate

14 Raport anual

2% din impozitul pe venit oferit fundației 1 575 lei

180 658 lei în fondul comunitar 2266 puieți 8 sate 32 excursii

 9 proiecte civile și un mare premiu comunitar parteneriate noi (eMag, Libri)

 41 784 Ron suma colectată la Licitația Civilă și programul YB

1593 de carduri comunitare nou înregistrate MultiNr sponsor principal

4 proiecte comunitare 4 proiecte de tineret 42 burse 50 pachete cadou
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Parteneri:

Sponsori:

 Gyógyszertár
Hermann

Parteneri Media:

16 Raport anual

wwww.digital-studio.ro

Partenerii remarcabili ai anului 2016:

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
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