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elöljáró gondolatok
Amikor 2011-ről beszélünk, egy olyan évre tekintünk
vissza, melyben alapítványunk továbbra is a
környezet védelmének, valamint a közösségek
fejlesztésének szolgálatában állt, abban
reménykedve, hogy szerény eszközeinkkel sikerült
hozzájárulnunk a sokféle válság által generált
kihívások megoldásához, valamint a döntéshozók
környezetvédelemmel szembeni általános
érdektelenségének ellensúlyozásához.
A siker érdekében ez irányú stratégiánk két
kulcsszóra alapozott: partnerség és innováció.
Az elmúlt 13 év tapasztalata bebizonyította,
hogy azok a programok, projektek és
tevékenységek, melyeket olyan partnerekkel együtt
kezdeményeztünk, terveztünk és kiviteleztünk,
amelyekkel közös értékrendünk és elvrendszerünk
van, az esetek nagy többségében komolyabb
megvalósításokat eredményeznek, mint az
egymagunkban működtetettek, megvalósítottak.
Ennek tudatában az elmúlt évben nagy hangsúlyt
fektettünk az ilyen jellegű együttműködésekre. Mi
sem bizonyítja mindezt jobban, mint az a tény, hogy
tizenkét futó programunkból kilencet egy vagy több
partnerrel közösen ültettünk életbe.
Ugyanakkor tudatában voltunk annak is, hogy a
feljebb említett kihívások újszerű megközelítéseket,
megoldásokat igényelnek. Ennek érdekében
úttörők próbáltunk lenni, partnereinkkel olyan
innovatív jellegű programokat indítva, melyek
két jelentős célt szolgálnak: a környezetvédelmi
illetve közösségfejlesztő civil szervezetek
fenntarthatóságának elősegítését valamint a
kulturális és természeti örökség fenntartható
értékesítését.

Ha kíváncsivá tettem e néhány sorral, kérem,
lapozzon bele éves jelentésünkbe, hogy részleteiben
is megismerhesse 2011-es tevékenységünket.
Potozky László
igazgató

2011 számokban
1 győztes az Európai Év fája
versenyben

3 operacionális programot
8
9,64%
22
68
206
34.749
976.769 lei
3.434.088 lei

működtettünk
adományi programot működtettünk
az alapítványi tőke növekedési rátája
partnerrel működtünk együtt
finanszírozott projekt
kapott és értékelt projekt
leadott szavazat az Év fája versenyre
kiosztott támogatások összértéke
az alapítványi tőke értéke
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az alapítványról

küldetésünk:

A Polgár-Társ Alapítvány 1998-ban jött létre
független alapítványként, majd a Partnerség
a Környezetért tagjává vált, mely közösségi
kezdeményezéseken alapuló környezetvédelmi
projekteket támogat Közép-Kelet Európa öt
országában: Bulgáriában, Csehországban,
Magyarországon, Romániában és Szlovákiában.
Az öt alapítvány a regionális együttműködés
megerősítésének érdekében létrehozta a
Környezeti Partnerség Egyesületet.
(www.environemntalpatnership.org)

Az Alapítvány a környezet védelmét és a
közösségek fejlesztését támogatja Romániában,
hozzájárulva ezáltal egy fenntartható, a
demokratikus értékeket megerősítő társadalom
kialakításához.

Tevékenysége során a Polgár-Társ Alapítvány
számos olyan programot és támogató eszközt
dolgozott ki és ültetett életbe, mint például
adományi és egyedi operacionális programokat,
valamint szakmai tanácsadást.
Mind az adományi, mind az operacionális
programok kidolgozása és kivitelezése a
fenntartható fejlődés elvein alapszanak.
A programok célcsoportjait a civil szervezetek,
közösségek, helyi hatóságok, a vállalkozói szféra
valamint a média képezik.

6
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célkitűzések:
•
•
•
•

•
•

a fenntartható fejlődés népszerűsítése a
környezetvédelmi szervezetek, valamint
a polgári részvétel megerősítése által
a civil szektor fejlesztése
a polgári részvétel elősegítése a
környezetvédelmi tervezésben és
döntéshozatalban
a környezetvédő civil szervezetek
valamint a társadalom más szereplői
közötti együttműködés támogatása
a környezetvédelmi és közösségi
problémák megoldása érdekében
a környezetvédelmi civil szervezetek
anyagi és szervezeti támogatása
a polgári részvétel elősegítése a
környezetvédelmi és közösségi
problémák feltárásában, megelőzésében
és megoldásában.

adományi programok 2011

2011-ben az alapítvány nyolc adományi programot
működtetett, ebből ötön keresztül 68 projektet
támogatott 976.769 lej értékben.
Ami a másik három programot illeti (Zöld
Filantrópia, Partnerség a környezetért, Civil Alap),
az elmúlt évben már nem hirdettünk meg újabb
pályázati kiírásokat, de továbbra is monitorizáltuk a
2010-ben megtámogatott projekteket.
Ezenkívül két új adományi programot (Adj Hangot
Véleményednek és a Svájci-Román együttműködési
program) is indítottunk az év utolsó két hónapjában.
Ha az elmúlt év adományozási adatait is figyelembe
vesszük, akkor elmondhatjuk, az 1999-2011
időszakban alapítványunk 694 projektet támogatott
10.343.100 lej értékben.

Statisztikai adatok a 2011-es év adományi programjairól:
program neve

Beérkezett
pályázatok száma

Jóváhagyott
pályázatok száma

Összeg

Kisadományok

3

3

8.000,00

Városi zöldövezet

96

29

219.677,36

Védett területek

93

24

429.010,00

Zöldutak

4

2

10.942,00

Közösségi Alapítványok

5

5

262.000,00

Zöld vállalkozás

5

5

47.140,00

Összesen

206

68

976.769,36
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Zöldövezet program
2011-ben a Zöldövezet program a városi
zöldövezetek létrehozását, felújítását
kezdeményező- valamint a védett területek
népszerűsítését célzó projekteket támogatta.
A Városi Zöldövezet kategóriában 29 projekt
nyert támogatást a beérkezett 96-ból. A megitélt
támogatások összértéke 219.677,36 RON.
A Védett területek kategória keretében, a 93
beérkezett pályázatból, 24 projekt nyert támogatást
429.010 RON értékben.

A program két összetevőjén keresztül elért
eredmények a következők:
• több mint 21.500 aktív résztvevő 53 projekt
megvalósításában
• 42. 000 m2 kialakított/felújított városi
zöldövezet
• több mint 5.200 elültetett fa és cserje,
valamint 4.700 elültetett virágtő
• 14 tanösvény kialakítása és 7 védett
területeket bemutató kiállítás létrehozása
• Biodiverzitás-napi rendezvények
megszervezése 4 helyszínen
• védett területek napja alkalmából szervezett
rendezvények megszervezése 5 helyszínen

10
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A MOL Zöldövezet díj nyertese

2011-ben

Akárcsak az előző években, 2011-ben is a
legsikeresebb projekt Zöldövezet díjban részesült.
A Team-Work Egyesület kreativitását és kiváló
mozgósító képességét bizonyítja a bukaresti
Botanikus Kert területén létrehozott gyümölcsös
és zöldséges kert. A látogatók megcsodálhatják a
hagyományos kertekben fellelhető gyümölcsfákat,
cserjéket és zöldségeket. A Nagymama Kertje
elnevezésű projekt az ötlet eredetiségének
és a Biodiverzitás napja, a Környezet Napja és
a Gyereknap alkalmából szervezett ökológiai
nevelési tevékenységeknek köszönhetően nyerte
el a Zöldövezet díjat. A díjat a MOL Románia a
program támogatása mellett évente felajánlja a
legjobb Városi Zöldövezetes projektnek. A díj értéke
megegyezik az elnyert támogatás értékével és egy
közös, a MOL Románia és a Polgárs Társ Alapítvány
munkatársaiból álló zsűri ítéli oda.

Zöld vállalkozás (Green

Entrepreneurship)

A Polgár-Társ Alapítvány és az Amerikai - Román
Alapítvány közös programja, mely néhány jelentős
természeti és kulturális örökséggel rendelkező
vidéknek fenntartható fejlesztést szolgáló modellt
ajánl, amely tudatosan életbe ültetve a civil
szervezeteknek és a közösségeknek hosszútávon
fontos jövedelmet tud biztosítani.
Ez a modell környezetvédelmi és közösségfejlesztői
civil szervezetek által létrehozott szociális
vállalkozásokon alapszik, amelyek a jövedelmüket
a helyi közösségek, a természeti és kulturális
örökségek megőrzésére és a fenntartható gazdasági
fejlesztés javára fordíthatják.
A program kivitelezésében jelentős szerepet vállal
egy harmadik partner is, a Romániai Gazdasági és
Fejlesztési Oktatási Központ (Fundaţia Centrul
pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din
România) amely felkészítőket biztosít a bevont civil
szervezetek képviselői számára, vállalkozás és az
üzleti terv kidolgozása témakörökben.
A három évre tervezett program kitűzött
eredményei között szerepel 5-6 szociális vállalkozás
létrehozása, melyek keretében 25-30 új munkahely
teremtődik, és ugyanakkor közvetetten 60-100
helyi termelőnek és szolgáltatónak biztosít majd
piacrészesedés növekedést.
A program szaktudást és anyagi támogatást nyújt
(maximum 150.000 RON/projekt) a szociális
vállalkozások létrehozásához, valamint a vállalkozási
és vezetői képességek fejlesztéséhez.
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A program célkitűzései:
• a környezeti és kulturális örökség vállalati
tőkeként történő felhasználásának bátorítása
• a programban résztvevő szervezetek
pénzügyi forrásainak változatossá tétele
• 5-6 civil szervezet képviselőinek szakmai
képzése, üzleti illetve vezetői készségek
fejlesztése terén
• 5-6 szociális vállalkozás létrehozása és
támogatása.
Az elmúlt év folyamán, a program első évében
13 potenciális résztvevő szervezet részesült
meghívásban. A 13 civil szervezet közül végül
11 nyújtott be szándéklevelet, amelyekből hét
választódott ki. Mind a hét civil szervezetet egy
szervezeti átvilágításnak vetettük alá, amelyet két

12

ÉVES jelentés 2011

képzési modul követett vállalkozási alapfogalmak és
üzleti tervek készítése témakörökben.
Annak érdekében, hogy az igényeknek és a program
célkitűzéseinek megfelelő üzleti tervet tudjanak
kidolgozni, a kiválasztott szervezetek számára még
egy elő-finanszírozási lehetőséget is biztosítottunk,
amelyet piackutatásra és humán-erőforrás
bevonására lehetett fordítani. Ezt a lehetőséget öt
szervezet használta ki.
A programban résztvevő szervezetek 2012 első
hónapjában kell kidolgozzák üzleti terveiket,
amelyeket majd kedvező elbírálás esetén, áprilissal
kezdődően ültethetnek életbe.

Közösségi alapítványok
A programot a Közösségi Kapcsolatokért Egyesület
(ARC), a Polgár-Társ Alapítvány és a PACT
Alapítvány alkotta konzorcium működteti, a Trust
for Civil Society in CEE, a Charles Stewart Mott
Foundation és a Romanian - American Foundation
finanszírozásából.
A közösségi alapítványok olyan szervezetek,
amelyek egy adott térségben adományokat
gyűjtenek fizikai személyektől és vállalatoktól,
majd ezt követően az összegyűjtött összegeket
támogatási programokon keresztül kiosztják
ugyanazon térség helyi fejlesztését célzó karitatív
tevékenységeinek támogatására.
A Polgár-Társ Alapítvány szerepe ezen program
keretében elsősorban a szükséges pénzügyi
alapok biztosítása a közösségi alapítványok
létrehozására és megerősítésükre, valamint a saját

tapasztalatának átadása a helyi adományozást és az
állandó alapok építését illetően.
2011-ben további két új közösségi alapítvány
létrehozását segítettük Bukarestben és
Marosvásárhelyen. Ugyanakkor a már létező
Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány keretében,
támogatásunkkal megalakult a Székelykeresztúri
Közösségi Alap is.
A 2010-ben alakult Háromszéki Közösségi
Alapítvány általános támogatásban részesült, míg a
Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány 30.000 lejes
feltételes adományt kapott. Ez utóbbi akkor részesül
a megítélt összegben, ha ugyanekkora összeget
eredményező forrásgyűjtő kampányt ültet életbe.
Ugyancsak említésre méltó, hogy a programnak
köszönhetően, több helyi kezdeményezés újabb
közösségi alapítványok létrehozását célozza Iaşiban, Ploieşti-en, Nagyváradon stb.
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Zöldutak
A Zöldutak program keretében 2011-ben két projekt
részesült támogatásban: a Zöld Nap Egyesület „A
Nemere útja zöld kiadványa” című projektje, és
a CIVEK „Légy aktív a Sepsi Zöldúton” elnevezésű
projektje.
A Zöld Nap Egyesület egy olyan kiadványt adott
ki, amely a Nemere útját hivatott népszerűsíteni
– bemutatja Kézdiszék nevezetességeit, híres
személyiségeket, kúriákat, ásványvizeket és más
érdekességeket, valamint felhívja a figyelmet
a mozgás fontosságára, a gyaloglásra, a
kerékpározásra és a lovaglásra is alkalmas zöldúton.
A projekt legfontosabb eredményei, eseményei:
• egy 32 oldalas, színes kiadvány a Nemere
útjáról
• szeptember 22-én, az autómentes nap
alkalmával megszervezett felvonulás 150
kerékpáros részvételével
• a Nemere útjának népszerűsítése és a kiadvány
terjesztése a következő eseményeken: Civil
sétány - Sepsiszentgyörgy, Zöld találka –
Csíkszereda
• a Nemere útjának megnyitó ünnepsége
szeptember 28-án.
A CIVEK „Légy aktív a Sepsi Zöldúton” című
projektje a „zöld” életmód népszerűsítését a
fiatalok körében valamint a környék természeti és
kulturális nevezetességeinek ismertetését tűzte ki fő
célkitűzéseiként.
Megvalósított tevékenységek és eredmények:
• faültetés és területrendezés cserkészcsapatok
bevonásával szeptemberben, a Mobilitás Hetén
• különböző nehézségű bicikli-túraútvonalak
kialakítása (Családi, Egynapos, Expert
Greenway)

14
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• tájékozódási verseny iskolásoknak
• a Sepsi zöldút megtisztítása, turistajelzések
festése különböző szakaszokon
• Greencinema – a Sepsi Zöldútról szóló
film szabadtéri vetítése Sepsiszentgyörgy
központjában, megközelítőleg 3000 néző
jelenlétében
• „Critical Mass” biciklis felvonulás
• a Sepsi Zöldút népszerűsítése a Civil sétány
elnevezésű rendezvényen, Sepsiszentgyörgyön.

Zöld Filantrópia
A Zöld Filantrópia egy olyan képességfejlesztő
és adományi program, amely a romániai
környezetvédelmi civil szervezetek anyagi
fenntarthatóságának megerősítését támogatja a
forrásgyűjtési képességek (fundraising) fejlesztése
által.
A programot a Polgár-Társ Alapítvány ülteti
életbe, partnerségben a Közösségi Kapcsolatokért
Egyesülettel (ARC), a Trust for Civil Society in
Central and Eastern Europe anyagi támogatásával.
A program forrásgyűjtési képzést nyújt,
valamint anyagi támogatást biztosít forrásgyűjtő
kampánytervek kidolgozására és életbeültetésére
10 környezetvédelmi szervezetnek.
Annak ellenére, hogy a projektek a gazdasági

válság idején valósultak meg, az elért eredmények
több mint biztatóak. A támogatott szervezeteknek
átlagosan véve 87,5%-ban sikerült elérni a
pályázatokban feltüntetett pénzügyi célkitűzéseiket.
A szervezetek különböző forrásgyűjtő eszközöket
használtak különböző célcsoportok elérésére.
A legnagyobb összegek hazai és multinacionális
cégadományokból folytak be. A legnagyobb
összeg, amit egy szervezetnek sikerült begyűjtenie,
megközelítette a 73.000 lejt. Az alkalmazott
módszerek között szerepeltek olyan események,
mint nyílt árverés, koncertek szervezése, online
adománygyűjtés, termékek eladása, utcai
adománygyűjtés, közvetlen találkozók cégekkel
támogatásszerzés érdekében, valamint az
adománykérő levél. E módszerek mellett néhány
szervezet a jövedelmi adó 2%-ért is kampányolt.
A pénzügyi célkitűzések mellett a szervezeteknek
sikerült létrehozniuk adományozói adatbázisokat,
azaz olyan személyek és cégek listáját összeállítani,
amelyek potenciális támogatói lehetnek
szervezeteiknek a jövőben is.
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Táblázat a Zöld Filantrópia program pénzügyi eredményeiről
Nr.

Szervezet neve

Begyűjtött
egyéni
adományok
(RON)

"Adományozók száma"

1

Federatia Reteaua
de Actiune pentru
Clima Romania

2

Asociaţia
Gardienii Terrei

7.080

1.080

3

Asociaţia WWF
Programul
Dunăre Carpaţi

39.084

515

4

Asociaţia Agent
Green

1.710

7

5

Asociaţia Prietenii
Berzelor

6

Erdélyi Kárpát
Egyesület

2.495

7

Zöld SzékelyFöld
Egyesület

8

"Adományok
cégektől
(RON)"

Cégek
száma

Rendezvények
alkalmával
begyűjtött
adományok
(RON)

23.915

2

1.378

56.021

4

Más
módszerekkel
begyűjtött
adományok

"Begyűjtött
összegek
a 2%-os
rendelkezés
alapján
(RON)"

Összeg
(RON)

25.293
63.101
39.084

25.591

21

17.356

18.445

4

1.050

50

49.900

15

18.324

70

31.014

8

Asociaţia pentru
Dezvoltară
Durabilă Focul
Viu

20.872

84

24.936

16

9

Asociaţia Ecouri
Verzi

8.945

138

60.369

5

10

Societatea
Ornitologică
Română

19.879

193

36.505

5

összesen

118.389

2.137

326.696

80

44.657
4.499

23.994
52.395

10.364

8.712

68.415

6.420

1.155

9.146

62.529

500

3.173

72.987
56.384

26.704

19.191

17.859

508.839

Kisadományok
2011-ben három szervezet kereste meg
alapítványunkat egészen kis adományokért.
Ennek értelmében két állatvédő szervezet
támogatásáról döntöttünk.
Ugyancsak egy kisadománnyal támogattuk a
Romániai Ökoturisztikai Egyesület, Kárpátok körútja
kerékpáron elnevezésű kezdeményezését. A két
állatvédő egyesület ivartalanításra és az állatok
élelmezésére fordította a kapott összeget, míg
az ökoturisztikai egyesület két tagja felmérte a
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kerékpározás lehetőségeit a Kárpátok mentén
azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet e
hegyvonulat természeti értékeire és a kerékpáros
turizmus fejlesztésének szükségességére. Körútjuk
harminc napig tartott, amelyet követni lehetett a
kezdeményezés honlapján és az egyik közösségi
oldalon. Következtetésként azt vonták le, hogy
Romániában a Kárpátok nagy lehetőséget nyújtanak
a kerékpáros turizmus fejlesztését illetően, és hogy
egy körút kialakítása igencsak megvalósítható
projektnek számít.

Civil Támogatási Alap (Norvég,

izlandi és Liechenstein-i
hozzájárulás)

Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási
Mechanizmusa által létrehozott Civil Támogatási
Alap célkitűzése a romániai civil szféra megerősítése
a következő elsődleges témakörökben: a
demokrácia megerősítése, a gyermekek és az ifjúság
részvétele a közösség életében, a szociális kohézió,
a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a
környezetvédelem és a kulturális örökségvédelem.

A Partnerség a környezetért program 2011-ben
nem hirdetett meg pályázati kiírást, ellenben a
2010-ben jóváhagyott projektek megvalósítása nagy
többségben ebben az évben történt.

A Civil Támogatási Alap megbízott romániai kezelői a
Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány, a PolgárTárs Alapítvány és a Romániai Kárpát Eurorégió
Fejlesztési Alap (FDEC). A három alapítvány
az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási
Mechanizmusa által kiírt pályázaton nyerte el a
romániai Civil Támogatási Alap kezelésének jogát.

Az év végéig a 10 projekt közül 8 sikeresen zárult,
kettő a 2012-es év első harmadában kell hogy
befejeződjön.

A Polgár-Társ Alapítványnak a környezetvédelmi
projektek támogatási rendszerének működtetése
jutott szerepként a 2008-2011 közötti időszakban.

Partnerség a környezetért

Ezen projektek a következő témakörökben
valósultak meg:
• hagyományos gyümölcsfajok (alma, körte, szilva)
feltérképezése és megmentése,
• zöld háztetők létrehozása és népszerűsítése,
• a kerékpáros turizmus fejlesztése és a kerékpár
használatának népszerűsítése,
• a vidéki közösségek természettel való
kapcsolatának megerősítése,
• a Natura 2000-es területek népszerűsítése és
védelme.

E program keretében támogatott projektek 2010
novemberében befejeződtek. A 2011-es év első
három hónapjában sikerült adminisztrációs
szempontból is az összes projektet lezárni. A
program három éve alatt összesen 29 pályázatot
támogattunk 396.495,97 Euro értékben.
Végső következtetésként elmondhatjuk, hogy a
program lefuttatása nagyon hasznos tapasztalatot
jelentett számunkra, ugyanis ez volt az első olyan
adományi programunk, amikor alapítványunk
közpénzeken alapuló program kezelésével volt
megbízva.
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2011-ben indított új programok
Adj hangot véleményednek

Svájci-Román Együttműködési Program

Alapítványunk sikeresen pályázott a Trust for Civil
Society-hez az Adj hangot véleményednek nevű
program újraindításáért.

A Svájci - Román
Együttműködési
Program része a Svájci
Szövetségi Tanács
vissza-nemtérítendő
támogatásának, amelyet
a 2004 – 2007 közötti időszakban, az EU-hoz
csatlakozott 12 államnak ajánlanak fel.

A program kizárólag romániai környezetvédelmi civil
szervezeteknek szól.
Küldetése: a romániai környezetvédelmi civil
szervezetek civil kontrollt elősegítő „advocacy” és
„watchdog” típusú tevékenységeinek támogatása és
megerősítése annak érdekében, hogy növelje ezen
szervezetek hozzájárulását a környezeti politikák
fejlesztéséhez, valamint a hazai környezetvédelmi
törvények életbe ültetésének követéséhez.
A program meghirdetésére az év végén került sor,
a pályázatokat pedig 2012 elején nyújthatják be az
érdekelt szervezetek.

Svájc támogatása a szolidaritás kifejezése az új
EU-tagországok iránt és megalapozza a stabil
gazdasági és politikai együttműködést közöttük.
A program keretében különböző pénzügyi
támogatási eszközöket hoztak létre. Ezen
mechanizmusok között található a romániai
civil társadalom megerősítését célzó Civil
Társadalom Részvételéért Tematikus Alap és a
svájci-román együttműködések megerősítését
célzó Partnerségek és Szakértők Tematikus
Alap. A két alap költségvetése 21, 8 millió svájci
frank.
2011-ben, a Svájci Fejlesztési és
Együttműködési Ügynökség kiválasztotta
a KEK-CDC Consultants, a Civil Társadalom
Fejlődéséért Alapítvány és a Polgár-Társ
Alapítvány alkotta konzorciumot, mint Svájci
Közvetítő Szervet a két alap kezelésére,
működtetésére.
A környezetvédelmi programösszetevőt
mindkét alap esetében a Polgár-Társ Alapítvány
fogja kezelni.
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Operacionális programok és más

tevékenységek

Transylvania Authentica

program

www.transylvania-authentica.ro

A Transylvania Authentica program Erdély egyedi
természeti és kulturális örökségét hivatott ápolni
a helyi közösségek fenntartható fejlesztése által.
A program egy minősítési kritériumrendszer
alkalmazásával a Transylvania Authentica védjegyet
ítéli azon termékeknek/szolgáltatásoknak, amelyek
a hagyományokban gyökerező eredetiséget,
kifogástalan minőséget és környezetbarát jelleget
képviselik.
Akárcsak az előző években, 2011-ben is bővült
a Transylvania Authentica védjegyet használó
termékek és szolgáltatások száma. Az év folyamán
hat pályázó került elbírálásra, amelyből hárman
(bőrdíszművek, székelyföldi töltött káposzta
és méztermékek) feleltek meg a program
követelményrendszerének.
Az elmúlt három évben összesen 19 termelő és
szolgáltató nyerte el a védjegyhasználati jogot
a 27 pályázóból. 2011 végén, 84 kézműves
termékcsoport, 20 élelmiszer termékcsoport
és 4 szolgáltatás rendelkezett Transylvania
Authentica védjeggyel, amely így 376 terméket és 4
szolgáltatást foglal magába.
Ugyancsak 2011-ben elkészült a program új
honlapja, megjelent a Transylvania Authentica
minősített termékek és szolgáltatások katalógusa,
és egy újabb szórólapot is kiadtak a védjegy
népszerűsítése céljából.
A Polgár-Társ Alapítvány képességfejlesztő képzést
is nyújtott a védjegyet használó termelőknek
és szolgáltatóknak, amelyen a résztvevőket
tanácsokkal látták el, illetve marketing tippeket és
taktikákat sajátíthattak el. Ugyanakkor, a védjegyet

w w w.repf.ro
www.transylvania-authentica.ro

használók támogatásban részesültek, hogy részt
vehessenek különböző országos és nemzetközi
vásárokon. A Transylvania Authentica program
működtetését 2011-ben a Tusnád Ásványvíz RT
támogatta.
ÉVES jelentés 2011

21

Európai Mobilitási Hét 2011
A Polgár-Társ Alapítvány 2005-el kezdődően minden
évben megszervezi az Európai Mobilitás Hetét
Csíkszeredában. A 2011-ben rendezett események
szeptember 16-18-a között zajlottak le.
Az első nap, szeptember 16-án, került sor a Csíki
kóstoló kiadvány bemutatására a csíkszeredai
polgármesteri hivatal tanácstermében.
Ugyanezen a napon, alapítványunk
kezdeményezésére, mindenki ingyen utazhatott a
városi buszjáratokon. A tömegközlekedés napját
immár harmadszor szerveztük meg. Ezzel a nappal
a tömegközlekedés hasznosságára szeretnénk
felhívni a figyelmet, amely környezetkímélőbb és
költséghatékonyabb, mint a saját gépjárművel
való közlekedés, és megoldást jelenthet az egyre
forgalmasabb városi utak problémájára.
A második napon startolt az idén először
megrendezésre kerülő Mobility Open
teniszverseny, amely a Transylvanian Tennis Club
teniszpályáin kapott helyet.
Ugyancsak ezen a napon indult a Kincskereső
Kerékpártúra a Hárs útján, a Zöld Székelyföld

Egyesület szervezésében. A 35 résztvevő egy-egy
feladatlapot kapott kézhez, amelyen különböző
feladatok szerepeltek: kérdésekre választ keresni
az út során, egy labirintuson keresztül eljutni
kerékpárral a hárshoz, majd egy betűhalmazból az
útvonalhoz kapcsolódó szavakat kikeresni.
A szombati Nyitott szemmel az Olton vízitúra
résztvevői, az újságírókból és szakemberekből álló
csapat célja volt csónakon megtenni a Csíkszereda
és Sepsibükszád közötti távot az Olton és eközben
azonosítani a különösen szennyezett szakaszokat, a
folyó menti hulladéktorlaszokat, vagy az esetleges
szennyvíz befolyásokat. Az alacsony vízállás miatt
sajnos nem sikerült megtenni a teljes távot, viszont
a megtett szakaszról, amelyen sikerült végighaladni,
film és riport készült.
A rendezvény harmadik napján szerveztük meg
önkéntesek segítségével a Kerékpáros ügyességi
verseny gyerekeknek című programot, amely
már hagyományosnak mondható. A vetélkedőn
résztvevő ötven óvodás és kisiskolás emléklapot
kapott, a legügyesebbek pedig értékes díjakban
részesültek. A verseny után az érdeklődők
kipróbálhatták a zumbát, amely egy új, de
városunkban is egyre kedveltebb mozgásforma, a
latin táncok és a fitnesz keveréke.
A Mobilitás Hét eseményeit széleskörű
reklámkampány előzte meg: a program megjelent
a város nagyobb napilapjaiban, naponta többször
bejátszásra került a helyi rádióban, látható volt
a helyi on-line médiában, illetve az alapítvány
honlapján.
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Az Év Fája
Az Év Fája versenyt Romániában alapítványunk
kezdeményezte. 2011-ben a verseny második
kiírására került sor.Alapítványunk e verseny által is
próbálja felhívni a figyelmet a fák fontosságára, de
ugyanakkor a környezet védelmére is.
A verseny olyan jelentős fák történeteit díjazza,
amelyek jelentőséggel bírnak a közösség számára,
esetleg titokzatosak, előfordulásuk ritka, vagy
amelyek helyi szimbólumként ismertek.

A szentléleki hárs – az Év fája

Európában

A program egyik legjelentősebb megvalósítása,
hogy a múlt évi hazai verseny győztese, a Szentléleki
Hárs elnyerte az Év Fája Európában díjat is 2011
tavaszán, amelyet Brüsszelben, az IUCN székhelyén
díjaztak.

A fák szépek, hasznosak és a legősibb idők óta az
élet alapvető jelképeként tartják számon őket.
A fák a táj szerves részét képezik, és ezáltal
érdemesek tiszteletünkre és csodálatunkra.
Teret és ápolást igényelnek, de sajnos az utóbbi
időben gyakran válnak az emberi tevékenységek
áldozataivá, annak ellenére, hogy legtöbbünk
számára semmi sem lehangolóbb, mint egy letarolt
táj.

www.evfaja.ro

ÉVES jelentés 2011
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Az Év fája Romániában –

második kiadás

Akárcsak 2010-ben, a múlt évben is
magánszemélyek, közösségek, civil szervezetek,
önkormányzatok, cégek, iskolák, stb. nevezhettek
be fákat a versenybe. Július 31-ig, a nevezési időszak
lejártáig 27 fát neveztek be 16 megyéből, összesen
27 településről.
Az ezt követő időszakban egy újságírókból,
környezetvédelmi aktivistákból, botanikusokból
és erdészeti szakemberekből álló országos zsűri
választotta ki a 27 benevezett fából a 12 döntőst.
A döntős fák adatlapjai, valamint történetei
felkerültek az www.evfaja.ro honlapra, ahol
51 napon át bárki szavazhatott a számára
legérdekesebb történetű fára. Október 31-én
lezárult a szavazási periódus.
A verseny újból komoly sikernek örvendett, a
szavazási időszak végére a szavazatok száma elérte
a 34.749-et.
A leadott szavazatok alapján a 2011-es Évfája
verseny győztese a háromszáz éves Köpeci Szil
Kovászna megyéből.
Akárcsak a tavalyi győztes esetében, alapítványunk
benevezi a Köpeci Szilt is az Év Fája Európában
versenyre.
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Környezetvédelmi szervezetek

országos fóruma

2011. szeptember 23-25 között
a Polgár-Társ Alapítvány, az
ALMA-RO Egyesület, a TERRA
Mileniul III Alapítvány, a
Mentsük meg a Dunát és a
Deltát Egyesület, az Ecopolis
Egyesület és a Civil Társadalom
Fejlődéséért Alapítvány
harmadszor szervezte meg a
környezetvédelmi szervezetek
országos fórumát, ez
alkalommal Csíkszeredában.
A fórum célja, hogy tevékenységi irányzatokat
azonosítson és határozzon meg, valamint
javaslatokat terjesszen elő a környezetvédelmi
ágazati közpolitikák javításának érdekében,
figyelembe véve az Európai Unióban meglévő uniós
politikákat és irányzatokat.
A 2011-es fórum legfőbb eredménye annak az
állásfoglalásnak a megfogalmazása és elfogadása
volt, amely rámutatott, hogy Románia kormánya
nem tartja tiszteletben a környezethez való
alkotmányos jogot, és hogy a kormány továbbra
is közpénzeket költ környezetromboló hatású
projektekre, amelyek kizárólag a gazdasági
érdekeket képviselik, és olyan környezeti
hatástanulmányokat használnak, amelyek csakis
a befektetők érdekeit szolgálják. Továbbá, a
Fórumon résztvevő környezetvédelmi szervezetek
kérték Románia elnökétől és a román kormánytól,
hogy tisztázzák és nyilvánosan tegyék közzé
álláspontjukat a 2012. júniusában Rio de
Janeiroban megrendezendő csúcstalálkozón történő
tárgyalásokkal kapcsolatosan.

Alapítványi tőkeépítés
Akárcsak az elmúlt években, 2011-ben is
folytatódott az alapítvány állandó alapjának,
tőkéjének növelése. Az év folyamán e célból
elkülönített összegeknek köszönhetően az alaptőke
9,64%-al nőtt, ezáltal elérve a 3.434.088 lejes
szintet.

Az énlaki ház
Befejeződött alapítványunk 2008-ban vásárolt
énlaki parasztházának felújítása.
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Kiadványok

Zöld Filantrópia

– a program eredményeit és a programban
résztvevő szervezetek által használt különböző
forrásgyűjtő eszközöket, technikákat bemutató
kiadvány.

Csíki kóstoló

– ezen multimédiás kiadvány (könyv és 2 DVD),
filmes és képes ismertető a Csíki medencéről a
turisták és a helyi közösségek számára.

Planuri de Mobilitate
Beneficii pentru companii şi instituţii

Mobilitási terv
Év Fája Romániában – 2011

– a kiadvány az ugyanezt a nevet viselő versenyben
résztvevő 12 döntős fa képeit és történeteit,
valamint a verseny keretében lezajlott két legjobb
kampány leírását tartalmazza.
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– az útmutató mobilitási tervekről és a mobilitás
menedzsmentjéről szól, amelyet a cseh
testvéralapítványunknál tevékenykedő kollégáink
fejlesztettek ki.
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adományok listája

Zöldövezet Program
Városi zöldövezet

füvesítés, fák és cserjék ültetése által, valamint
fából készült létesítményeket helyeznek el a diákok,
tanárok és a várba látogatók számára.
(8.000 RON)

Asociaţia Pro Isis, Szászváros
A projekt célja, hogy növelje Szászváros
zöldfelületét, újabb zöld felületek létrehozásával a
„Prücskök” játszópark és az ezt övező, fiatalok és
felnőttek részére kialakított területen.
(6.396 RON)

Asociaţia Non-Profit Sinergica,

Temesvár

A projekt célja az iskolán belül található park
kreatív elrendezése a diákok bevonásával, abból
a célból, hogy megfeleljen a tanórákon kívüli
munkakörnyezetként is.
(6.319,79RON)

Fundaţia Educaţie pentru Libertate,

Kolozsvár

A projekt eredményeképpen a diákok egy
zöldterületet hoznak létre, a Waldorf tantervnek
megfelelő kertészeti és kézműves órák keretében és
kialakítanak egy modern szelektív hulladékgyűjtési
módszert.
(6.379,75 RON)

Eötvös József Alapítvány,

Székelyudvarhely

A projekt keretében feljavítják és megnövelik az
iskola körüli zöld területet és az udvar egy részét

Asociaţia de Sprijin a Copiilor şi Tinerilor

cu Cerinţe Educative Speciale „Împreună
vom Reuşi”, Botoşani

A projekt célkitűzése egy szabadidő eltöltésére
alkalmas terület létrehozása a botosani-i Sajátos
Nevelést Igénylő Gyermekek Központjának
udvarán, bevonva a közösség tagjait a zöldfelület
elrendezésébe és egyéb környezetvédelmi
tevékenységekbe. (7.959 RON)

Asociaţia „Părinţii LTL” a Liceului

Teoretic „Traian Lalescu”, Resicabánya

A projekt célja, hogy a diákok, szülők és a helyi
közösség aktív részvételével korszerűsítse és
berendezze a meglévő zöld területet környezetbarát
kerti elemek felhasználásával, és hogy létrehozzon
az iskola tanulói számára egy felületet, ahol
szabadidejüket tölthetik. (7.999,84 RON)
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Fundaţia Speologică Club Speo

Bucovina, Suceava

A szervezet élő zöldövezetté alakítja át a Suceava
város Mihai Viteazul utca, L56 tömbház körül
található 650 négyzetméteres rendezetlen területet.
(7.827 RON)

Erdély Ma Egyesület, Csíkszereda
Ez a projekt a Szent Ágoston téren található zöld
terület felújítását és átépítését célozza, közösen
dolgozva egy csapat mozgáskorlátozott emberrel,
oly módon, hogy az megfeleljen a mozgásfogyatékkal élők szükségleteinek is.
(8.000 RON)

Asociaţia de Turism şi Ecologie

Dianthus, Meggyes

A projekt célja, hogy átalakítson egy létező zöld
közterületet szabadidő eltöltésére alkalmas
hellyé, és hogy felhívja a polgárok figyelmét arra,
hogy mindenki felelős a hely szépségének és
tisztaságának fenntartásáért.
(5.846,73 RON)

Asociaţia Natura Montaniardul Călăuză,

Râmnicu Vâlcea

A projekt célkitűzése, hogy átrendezzék az iskola
zöldterületét, annak érdekében, hogy a diákok
olyan környezetben tudjanak pihenni és a tanárok
által irányított tevékenységekben részt venni,
ahol érzékenyebbé és nyitottabbá válhatnak a
környezetvédelem és a szép iránt.
(7.943,95 RON)
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Asociaţia ADESCO, Kolozsvár
A projekt célja, hogy elrendezze a kolozsvári
„Hófehérke” napközi otthon közel 170, három és
hét év közötti gyermekek által használt játszóteret.
(7.987 RON)

Alsó Kis-Küküllőmenti Magyar Ifjúság

Szövetsége, Dicsőszentmárton

A projekt keretében feljavítanak és karbantartanak
egy zöldövezetet, ugyanakkor létrehoznak egy
ökológiai parkot az érintett területen, a helyi
közösség bevonásával.
(7.950,88 RON)

Asociaţia ECOTEHNO EDUCAŢIA,

Dicsőszentmárton

A projekt révén felújítják a „Galambok”
szoborcsoport közelében található, kővel burkolt
területet, ezáltal feljavítva a tér tájképi jellegét.
(7.846,08 RON)

Kozmutza Flóra Egyesület, Kolozsvár
A projekt célja egy olyan terület elrendezése
a nagyothalló illetve halláskárosult gyermekek
számára, ahol környezeti nevelést és/vagy
szórakoztató tevékenységeket folytathatnak.
(7.624,17 RON)

Fundaţia COTE, Jászváros

SICUL ROM Egyesület, Kézdivásárhely

A szervezet egy olyan parkot szeretne létesíteni
a jászvárosi 16 sz. Napközihez tartozó területen,
amely megfelel a fenntartható fejlődés előírásainak.
(7.492 RON)

A szervezet felújítja a kézdivásárhelyi Oroszfalu
Általános Iskola területén lévő parkot, járdát épít,
cserjéket és évelő virágokat ültet, továbbá az
iskola udvarát játszótéri elemekkel látja el, ezáltal
feljavítva a környezet hangulatát, így az iskola
kellemes, színes udvara alkalmas hellyé válik a
kikapcsolódásra.
(7.223 RON)

Asociaţia „R.Y.M.A.”, Gyulafehérvár
Ez a projekt egy kempingezésre, pihenésre és
szabadidő eltöltésére alkalmas területet szeretne
létrehozni a gyulafehérvári várban lévő „7-es Kapu”
Kulturális Központ keretében, ellátva azt köztéri
bútorzattal.
(7.953,80 RON)

Bóbita Egyesület, Kézdivásárhely
2010-ben, a „Zöldövezet” program keretében
befejeződött a kézdivásárhelyi kórház parkja
központi részének rendbetétele. A projekt
keretében egy másik fontos terület kerül felújításra
a kórház központi bejáratánál, így esztétikailag
és stílusban is beilleszkedik majd a parkba. Az
új zöldövezet kialakításakor évelő virágokat és
cserjéket ültetnek, ugyanakkor olyan módszereket
és technikákat alkalmaznak, amelyek lehetővé
teszik a betegeknek és látogatónak szánt pihenőhely
könnyű karbantartását.
(8.000 RON)

Bóbita Környezetvédő Óvónők

Egyesülete, Kézdivásárhely

A projekt célja, hogy hozzájáruljon egy egészséges,
esztétikus és biztonságos, oktatásra és szabadidő
eltöltésére alkalmas természetes környezet
kialakításához az óvodások számára. (7.980 RON)
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Xántus János Alapítvány, Csíkszereda

Asociaţia Vasile Alecsandri, Nagybánya

A projekt célja az iskola udvarán lévő zöld felület
rendbetétele és elrendezése; a diákok díszfákat
és cserjéket ültetnek, létrehoznak egy játszóteret
természetes anyagokból, és környezetbarát
megoldást találnak az udvar funkcionális
használatára (játék, sport és szabadidő eltöltése, a
kerékpárok megfelelő tárolása).
(7.400 RON)

A projekt célja egy kellemes és barátságos környezet
létrehozása az iskola udvarán, ahol a diákok
tanulnak és pihennek.
(8.000 RON)

Asociaţia Părinţilor din Şcoala „Nicolae

Titulescu” Kolozsvár

A szervezet célja környezetbarát módon feljavítani
az iskola körüli környezetet és az iskola belső
udvarát a szülők, diákok és a helyi közösség aktív
bevonásával.
(7.928 RON)

Rhododendron Környezet és

Természetvédelmi Egyesület,
Marosvásárhely

A projekt révén feljavítják a szovátai Szakadát Iskola
környezetének minőségét, azáltal, hogy elválasztják
az udvart és létrehoznak egy iskola parkot.
(7.690 RON)
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Asociaţia Părinţilor din Şcoala nr. 8,

Resicabánya

A projekt keretében korszerűsítik a meglévő
iskolaparkot a diákok, szülők és a helyi közösség
aktív bevonásával.
( 8.000 RON)

Asociaţia Team Work, Bukarest
A projekt célja, hogy a Bukaresti Botanikus Kertben
egy olyan hagyományos kiskertet alakítsanak ki,
ahol a látogatók közvetlenül megismerhetik a falusi
kertekben ültetett növényeket, amelyekkel a városi
környezetben élő gyermekek és felnőttek egyre
ritkábban találkoznak.
(5.976,80 RON)

Fundaţia ACTIVITY pentru resurse

umane şi dezvoltare durabilă, Resicabánya
A projekt keretében természetes anyagok
felhasználásával és környezetbarát módon,
feljavítják a már létező iskolai parkot, a diákok, a
szülők és a helyi közösség bevonásával.
(7.998,20 RON)

Váradi-Bartalis Alapítvány,

Sepsiszentgyörgy

A projekt célja, hogy feljavítsák, kerti bútorokkal
és évelő növényekkel ellássák a VáradiBartalis I-VIII Osztályos Iskola udvarán lévő
1.062,5 négyzetméteres területet a diákok
aktív részvételével, ezáltal hozzájárulva a
környezetvédelmi nevelésükhöz is. (7.955,37 RON)

Bartók Béla Alapítvány, Temesvár
A projekt célja a „Bartók Béla” Elméleti Líceum
udvarának és zöldterületének felújítása az iskolai
környezet és az oktatási folyamat minőségének
javítása érdekében.
(8.000 RON)

zöldövezet program
Védett területek

ACCENT GeoÖkológiai Szervezet, Brassó
A projekt célja, hogy népszerűsítse a környezetbarát
magatartást a fiatalok és felnőttek körében,
bevonva őket számos konkrét gyakorlati
tevékenységbe a „Sólyomkő” Természetvédelmi
Területen.
(19.330 RON).

Asociaţia pentru sprijinirea copiilor şi

tinerilor ambliopi şi nevăzători „IRIS”,
Temesvár

E szervezet feljavít az iskolában egy szabadidő
eltöltésére alkalmas területet, amely megfelel
a látássérült és nemlátó fiatalok kikapcsolódási
igényeinek, a lakónegyed fiataljainak és
felnőttjeinek és a szabadban történő oktatási
terápiáknak. (8.000 RON)
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Fundaţia ECOSILVEX 2000, Piatra Neamţ
A projekt célja, hogy eredeti módon hozzájáruljon
a megfelelő oktatási feltételek megteremtéséhez
a Vânători Neamţ Natúrpark területén, és egyúttal
megerősítse az érdekelt felek képességeit, közös
erőfeszítéseit és aktív részvételüket a különböző
tevékenységekben.
(18.477,50 RON)

Societatea Ecologistă din Maramureş,

Nagybánya

A projekt keretében bevonnak 20 diákot az Igniş
Natura 2000 terület menedzsmentjébe azáltal,
hogy részt vesznek az „Ignis Junior Ranger Tábor”
programjában. (17.794 RON)

Centrul pentru Arii Protejate şi

Dezvoltare Durabilă, Nagyvárad

A projekt célja, hogy népszerűsítse a Király-erdőt
(ROSC 0062) A „Király-erdő napja - a természet és az
emberek ünnepe” című ismertető és népszerűsítő
rendezvénysorozat által, annak érdekében,
hogy megismerjék és óvják a védett területet és
környékét. (18.160 RON)

ONG Ecomoldavia, Pîngăraţi
Erdélyi Kárpát Egyesület, Szatmárnémeti
A szervezet népszerűsíti a kezelésében lévő Túr
menti természetvédelmi területeket, különböző
eseményeket szervezve a nagyközönség számára.
(16.345 RON)

Societatea Progresul Silvic

A projekt célja a Pîngăraţi Erdőrezervátum
népszerűsítése, a terület körülhatárolása és a civil
társadalom tudatosítása egy látogató központ és
egy tanösvény létrehozásán keresztül, továbbá a
diákok és a helyi közösség bevonása a biológiai
sokféleség megőrzését célzó tevékenységekbe.
(12.387,50 RON)

– filiala Sibiu, Szeben

Asociaţia ALTITUDINE, Arad

A projekt célja, hogy összekapcsolja a biológiai
sokféleség megőrzését a helyi közösségek
társadalmi-gazdasági fejlődésével, biztosítva a régió
hagyományainak, kultúrájának és spiritualitásának
megmaradását.
(17.500 RON)

A projekt célja, hogy bevonja a Godján hegységet a
Retyezát Nemzeti Parkot népszerűsítő programba
egy információs központ szerepét betöltő
hagyományos esztena építésével, a Gugu csúcs felé
tartó turisztikai útvonalon.
(19.971 RON)
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Fundaţia Speologică “Club Speo

Bucovina”, Suceava

A projekt révén a szervezet növeli a fiatalok, a
turisták és a lakosság tudatosságát a Ráró-Gyamaló
védett területek megőrzésének fontosságáról.
(19.949 RON)

Clubul Sporturilor Montane, Vajdahunyad
A projekt keretében a Grădiştea Muncelului Cioclovina Natúrpark szomszédságában levő
három vidéki közösségben tájékoztatnak 300
diákot, amelyből 15-ön egy hét hónapos junior
ranger típusú kiképzésben is részesülnek, annak
érdekében, hogy részt vegyenek a védett terület
élőhely-menedzsment tevékenységeiben.
(17.833,92 RON)

Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság,

Kolozsvár

A projekt célja a Korond-Parajd zóna bio- és
földtani sokféleséggének (geo-diverzitás) védelme
és integrált népszerűsítése azon helyi emberek
(tanulók és szülők) és látogatók által, akik ismerik
a régió védett területeinek természeti értékeit
(Fenyőkút tőzegláp, Sóhegy, Csiga-domb és Firtos
hegy). (19.916 RON)

Vinca Minor Egyesület, Sepsiszentgyörgy
A szervezet folytatja azon kezdeményezését,
hogy minden évben egy napot a Büdös Hegynek
szentel, továbbá, hogy figyelemfelkeltő
tevékenységeket szervez a Büdös Hegy (Natura
2000 terület) természeti és biológiai sokféleségének
megőrzéséért és védelméért, kihangsúlyozva a
terület biológiai és geológiai értékeit.
(16.272 RON)

Asociaţia de Ecoturism din România,

Zernyest

A projekt célja, hogy népszerűsítsék országos
szinten a 7 legjobb romániai tanösvényt és javítsák
a turázás minőségét azon védett területek kezelői
esetében ahol ilyen tanösvényeket alakítottak ki.
(19.978 RON)

Zöld Székelyföld Egyesület, Csíkszereda
A projekt eredményeként a régió középiskolás
diákjai jobban odafigyelnek és megbecsülik a Békás
Szoros - Nagyhagymás Nemzeti Park természeti
értékeit.
(17.101 RON)
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Asociaţia Agent Green, Bukarest
A szervezet a projekt révén vonzóbbá teszi az
ökoturizmus számára a Retyezát Nemzeti Parkot,
kihangsúlyozva és népszerűsítve a Loloia vízesést.
(20.000 RON)

Amoeba Eco Center, Gyergyószentmiklós
Gyilkostó Adventure Egyesület,

Gyergyószentmiklós

A projekt révén kiképeznek egy oktatási és
ökoturisztikai útvonalat - Boldogasszony Papucsa
Tanösvény – amely tájékoztatást nyújt a védett
terület biológiai sokféleségéről, a karsztról és
denevérekről.
(16.775 RON)

A projekt felhívja a Békás Szoros - Nagyhagymás
Nemzeti Park szomszédságában élő helyi közösségek
figyelmét a biológiai sokféleség megőrzésében
lévő szerepükre a fenntartható legeltetés és
kaszálás révén, valamint az ökoturizmus szabályai
elsajátításának és gyakorlásának fontosságára.
(18.246 RON)

Societatea Ecologică Aqua Terra, filiala

Iaşi, Jászváros

A projekt célja a régió iskolásainak oktatása az erdei
ökoszisztémák szerepéről a biológiai sokféleség
fenntartásában; ugyanakkor tudatosítják a
diákokban annak érzését, hogy ők is tulajdonosai és
kezelői a helyi természeti örökségnek.
(15.825 RON)

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua

Crisius, Nagyvárad

E projekt célja, hogy tudatosítsa a Tenke
helyi közösség és a látogatók körében egy
látogatóközpont létrehozása által a (ROSCI0049)
Fekete-Körös védett terület fontosságát.
(18.575 RON)
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Fundaţia de Dezvoltare Locală

Asociaţia ALTITUDINE filiala Banat,

A szervezet értékesíteni szeretné a VânătoriNeamţ Natúrpark természeti, történelmi és
kulturális értékeit három, „A Hegyivadászok
nyomán” elnevezésű tanösvény kiképzésével
és népszerűsítésével és egy megfigyelő–
információs-szórakoztató központ létesítése által a
Hegyivadászok emlékmű melletti területen.
(19.950 RON)

A projekt célja növelni a védett terület vonzerejét
az ökoturizmus szempontjából és lehetőséget
nyújtani egy barátságos és aktív oktatási idő
eltöltésére a szabadban. Ugyanakkor a szervezet
környezetvédelmi nevelést is nyújt a védett terület
szomszédságában lévő közösségek diákjainak.
(15.202,08 RON)

Biounivers Egyesület, Gyertyános

Fundaţia Academică Idei şi Fapte pentru

„Speranţa”, Tîrgu Neamţ

A projekt célja, hogy növelje a Miriszló molyhos
tölgyerdő védett terület megismerését és
elfogadását a helyi lakosság és a nagyközönség
körében. (18.220 RON)

Asociaţia Carpatină Ardeleană a

Turiştilor Siebenburgisher Karpatenverein
– S.K.V., Cristian

Temesvár

anii 2000, Jászváros

A projekt célja, hogy minél többen – diákok,
tanulók, Iaşi megye lakossága - fedezzék fel
a „Poiana Schit” nevű legendás helyet, hogy
büszkeség töltse el őket amiért a környéken élnek
és hogy ápolják és védjék a terület élővilágának
gazdagságát, történelmét és művészetét.
(15.332 RON)

A szervezet egy új táj és természeti értékeket
bemutató infrastruktúra koncepcióját dolgozza ki
a Postăvaru hegység Natura 2000-es területen, és
ezt integrálja egy fenntartható fejlesztési tervbe.
(19.970 RON)
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Zöldutak

a kutyák sterilizálása és kéthónapi élelmiszerrel való
ellátása által. (2.000 RON)

A Civilek Háromszékért Szövetség –

Asociaţia de Ecoturism din România,

A projekt célja, hogy népszerűsítse az aktív
„zöld” életmódot és a régió eddig láthatatlan és
ismeretlen természeti és kulturális látnivalóit,
és nem utolsósorban tudatosítsa a lakosságot
Kovászna megye környezetvédelmi problémáival
kapcsolatosan.
(5.165 RON)

A kisadomány segítségével az ökoturisztikai
egyesület tagjai felértékelik a kerékpáros turizmus
lehetőségeit a Kárpátokban azzal a céllal, hogy
felhívják a figyelmet ezen hegylánc természeti
értékeire és a kerékpáros turizmus fejlesztésének
szükségességére.
(4.000 RON)

Zöld Nap Egyesület, Kézdivásárhely

közösségi alapítványok

CIVEK, Sepsiszentgyörgy

A projekt célja, hogy felhívja a figyelmet a térség
kulturális és turisztikai látványosságaira és hogy erre
a vidékre vonzza a turistákat.
(5.777 RON)

Kisadományok

Zărneşti

bukaresti Közösségi Alapítvány
A bukaresti kezdeményező csoport támogatásban
részesült a Bukaresti Közösségi Alapítvány
létrehozásához és működtetéséhez. (33.500 RON)

Pro Animalia Alapítvány, Csíkszereda
A szervezet csökkenteni próbálja a gazdátlan
kutyákkal kapcsolatos problémákat Csíkszeredában
a kutyák sterilizálása és kéthónapi élelmiszerrel való
ellátása által.
(2.000 RON)

For Animals Egyesület, Csíkszereda
A szervezet csökkenteni próbálja a gazdátlan
kutyákkal kapcsolatos problémákat Csíkszeredában
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Încurajăm inițiativa
și spiritul comunitar local

Marosszéki Közösségi Alapítvány

Asociaţia Pomiviticolă Hiliţa, Hiliţa

A marosvásárhelyi kezdeményező csoport
támogatásban részesült a Marosszéki Közösségi
Alapítvány létrehozásához és működtetéséhez.
(33.500 RON)

A szervezet előfinanszírozásban részesült az üzleti
terv elkészítésére. (9.500 RON)

Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány
Az alapítvány egy feltételes kihívásos típusú
adományban (challenge grant) részesült. Ennek
értelmében az alapítvány által begyűjtött összeget
az adományozó megduplázza. (30.000 RON)

Székelykereszturi Alap,

Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány

Az alapítvány támogatásban részesült a
székelykeresztúri Közösségi Alap létrehozásához és
működtetéséhez. (15.000 RON)

Háromszéki Közösségi Alapítvány,

ProPark - Fundaţia pentru Arii Protejate,

Brassó

A szervezet előfinanszírozásban részesült az üzleti
terv elkészítésére. (9.500 RON)

EcoLogic Egyesület, Nagybánya
A szervezet előfinanszírozásban részesült az üzleti
terv elkészítésére. (9.140 RON)

Székelygyümölcs Egyesület,

Székelyudvarhely

A szervezet előfinanszírozásban részesült az üzleti
terv elkészítésére. (9.500 RON)

Sepsiszentgyörgy

A kiutalt általános típusú támogatás két évig (2011
- 2013) járul hozzá az alapítvány működéséhez.
(150.000 RON)

zöld vállalkozás
Agent Green, Bukarest
A szervezet előfinanszírozásban részesült az üzleti
terv elkészítésére. (9.500 RON)
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bevételek
Bevételek típusa és források

Bevételek
RON

USD

EUR

CZK

Pályázati úton elnyert támogatás

330.061,99

97.055,82

4.305,00

0,00

- MOTT Foundation

167.040,00

52.000,00

-

-

- Trust for Civil Society IN CEE

122.881,54

37.826,00

-

-

18.342,45

-

4.305,00

-

- ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION
- ARC-FPP

21.798,00

7.229,82

-

-

Szponzorizálásból származó bevételek

877.938,60

-

175.000,00

200.000,00

- SC MOL Romania Petroleum Products SRL

752.240,62

-

175.000,00

90.000,00

-

-

- SC Apemin Tusnad SA
- SC Aspiro SRL
- Nadace Partnerstvi
- 2%
Transylvania Authentica védjegy használati díj
Kamatbevétel
Valutaárfolyam különbségből származó bevétel

-

150,00

-

-

-

34.940,00

-

-

200.000,00

607,98

-

-

-

1.276,00

-

-

-

296.436,60

-

-

-

4.255,24

-

-

-

Egyéb bevételek más közhasznú tevékenységekből

56.679,64

-

-

-

Gazdasági tevékenységből származó bevétel

62.272,20

-

-

-

1.628.920,27

97.055,82

179.305,00

200.000,00

Összbevétel
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költségek
adományi
programok

Költségek

operacionális
programok

össz
költség

Adományok

979.769,28

0,00

979.769,28

Bérek és terhei

234.428,00

73.476,00

307.904,00

26.147,70

3.038,78

29.186,48

Működésköltségek
Posta és távközlési költségek

13.134,73

0,00

13.134,73

Irodai fogyóeszközök

26.391,50

2.797,12

29.188,62

Kiadványok, marketing

37.191,48

23.838,17

61.029,65

Irodai felszerelés

22.831,12

793,60

23.624,72

Utiköltségek, kiszállási költségek

44.506,60

9.598,64

54.105,24

Egyéb költségek

27.339,51

17.445,24

44.784,75

Soft

1.273,45

0,00

1.273,45

Képzések

5.332,67

0,00

5.332,67

74.393,20

0,00

74.393,20

3.371,36

1.524,83

4.896,19

1.496.110,60

132.512,38

1.628.622,98

Projektek, szerződéses szolgáltatások
Protokoll
Összes költség
Alapítványi állandó alap (endowment)

302.213,00

Összeg

1.930.835,98

pénzügyi mérleg - 31.12.2011
A. Befektetett eszközök
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
Befektetett eszközök összesen

F. Saját tőke
477.704,62
9.416,00
487.120,62

B. Forgó eszközök
I. Követelések

3.985,00

I. Jegyzett tőke

200,00

II. Értékelési tartalék

12.500,00

III. Tőke tartalék

3.378.551,83

IV. Eredmény tartalék

2.074.827,64

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

9.817,64

II. Pénzeszközök

5.429.874,99

Tárgyévi eredmény gazdasági tevékenységből

9.519,55

Forgó eszközök összesen

5.433.859,99

Közhasznú tevékenységből származó jövedelem

9.817,64

C. Kötelezettségek
D. Passzív időbeli elhatárolások
E. Összes eszközök mínusz
kötelezettségek

174.970,43

Források összesen

5.456.559,92

289.450,26
5.456.559,92
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kuratórium, munkatársak
az alapítvány vezetőtanácsa
Vígh Ádám - elnök – vállalkozó – Tectum Company RT
Kurkó Gyárfás - vezetőségi tag - vezérigazgató - Tusnád Ásványvíz RT
Foltányi Zsuzsa - vezetőségi tag - stratégiai tanácsadó - Ökotárs Alapítvány
Potozky László - vezetőségi tag - igazgató- Polgár-Társ Alapítvány

az alapítvány munkatársai
Potozky László - igazgató
Dániel Csilla - igazgatóhelyettes
Cseke Andrea - programvezető
Bándi Enikő - programvezető
Kovács Erzsébet - irodavezető
Bajkó Ilona - könyvelő

közreműködtek
Mara Gyöngyvér
Papp Cristian Remus
Daczó Katalin
Forró Miklós Botond
Demeter László

ÉVES jelentés 2011

43

az alapítvány elérhetőségei
RO 530120 Csíkszereda, Puskaporos út 13 sz.
Hargita megye, ROMÁNIA
Tel / Fax: +40-266-310678
E-mail: office@repf.ro
http://www.repf.ro

adományát az alábbi

bankszámlaszámokra juttathatja el:
Fundaţia pentru Parteneriat
Román Kereskedelmi Bank (Banca Comercială Română) - csíkszeredai kirendeltség (Sucursala Miercurea
Ciuc)
RO22RNCB0152042364310007 (RON adományozás esetén)
RO33RNCB0152042364310003 (USD adományozás esetén)
RO06RNCB0152042364310004 (EUR adományozás esetén)
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