Raport de activitate
Fundaţia „Szent Gellért Alapítvány”
2013
“Totul pentru Gloria lui Dumnezeu şi în veneraţia Preafericitei Fecioara Maria
… şi în serviciul oamenilor”
Fundaţia „Szent Gellért Alapitvany” din Vlăhiţa a fost înfiinţată în anul 1993.
Numele fundaţiei provine de la Sfântul Gellert, din epoca lui Sfântul Istvan.
Sfântul Gellert, fiind pedagogul tânărului Sfânt Imre, şi în zilele noastre este un model
demn de urmat în creşterea tinerilor. Sfântul Gellert este un exemplu de ghidare spiritulă
şi sufletească în activităţile noastre zilnice.
Fundaţia Szent Gellért Alapítvány, desfăşoară diferite activităţi socio-caritative în
raza localităţii Vlăhiţa, dar şi în comunele Lueta, Căpâlniţa şi în Municipiul Odorheeiu
Secuiesc. Fundaţia este în primul rând recunoscător la Dumnezeu pentru reuşitele,
bucuriile anului 2013, iar după Dumnezeu suntem recunoscători voluntariilor,
susţinătorii, cei care în decursul anului, periodic sau temporar depun eforturi intelectuale,
fizice sau materiale pentru reuşitele programelor visate. Peste 90% din activităţile
Fundaţiei se bazează pe eforturile voluntarilor.
Obiectivele fundamentale fundaţiei:
 Sprijinirea, ajutorarea, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi,
atât cu afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale
 Creşterea în spirit creştinesc a copiilor, tinerilor, adolescenţilor sprijinirea educaţiei
sociale şi culturale;
 Ajutorarea persoanelor cu vârstă înaintată, a persoanelor ajunşi la marginea societăţii,
orfani respectiv a familiilor cu membrii numeroşi, astfel prin incluziunea şi integrarea
în societate asigurând o viaţă mai fericită, redarea demnităţii umane fiecărei persoane
 Tratarea problemelor sociale în orăşelul nostru-Vlăhiţa şi în zona limitrofă.
 dezvoltarea comunitară.
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Domeniile de activitate
Activităţi specifice în domeniul didactic, cultural, artistic, spiritual prin întălniri,
grupuri de autoajutorare, activităţi individuale şi colective, tabere de creaţie, de
Biblie, respectiv de învăţare limbi, excursii îmbinate cu rugăciuni, proiecte de
desen, prezentarea diferitelor jocuri/prezentări.
Activităţi cu persoanele cu dizabilităţi fizice şi mentale (acordare de informaţie,
dezvoltare, activităţi, transport, organizare de programe specifice)
Activităţi creative (închirierea/donarea de ustensile medicale pentru îngrijirea
bolnavilor şi bătrânilor, cărucioare/scaune pentru prunci, ajutorarea familiilor
cu probleme sociale şi cu membrii numeroşi prin asigurarea cu haine şi pachete
cu alimente)
Transportul personaleor cu dizabilităţi cu autovehicule dotate în acest sens.
Colaboratorii/grup de lucru a fundaţiei:
- György Attila – administrator, membru fondator
- Portik Bakai Sándor paroh – consilier, membru fondator
- Szabó István – membru fondator
- György Ida – coordonator de programe, membru fondator
- Ilyés Kinga – responsabil de birou
-Pál Emőke Sarolta– comunicaţia şi relaţii publice
- Lőrincz Kinga – psiho-pedagog
Susţinători/Parteneri:
Maicuţele Franţiscane din Mallersdorf
Consiliul Local Vlăhiţa
Consiliul Local Odorheiu Secuiesc
Consiliul Local Căpâlniţa
Consiliul Local Lueta
Composesorat Lueta
Consiliul Judeţean Harghita
Voluntari din Austria - „Schulprojekt together08“
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Activităţile sunt axate pe două amplasamente:
1. Centrul Szent Gellért – Vlăhiţa
2. Tabăra Szent Gellért - Selters

I. Programele lunare la Centrul Szent Gellért
1. Activităţi manufacturiere - începând din ianuarie
2008 – sunt organizate pentru elevi din şcolile generale
şi prietenii cu dizabilităţi, unde sub îndrumarea
experţilor şi a voluntarilor adulţi, sunt stimulate
interesul copiilor pentru lucrul manufacturiere, astfel
stimulând îndemânarea copiilor. Obiectivul activităţii
este în primul rând integrarea dar şi dezvoltarea
personalităţii copiilor.
Bucuria
creaţiei în
realizările
proprii,
creativitatea,
descoperirea de
sine este scopul
activităţilor
manufacturiere în zilele de sâmbătă, astfel se
dezvoltă activităţile manufacturiere învăţate la
şcoală, respectiv se învaţă noi tehnici.
Caracteristicile de bază a activităţii sunt
diversitatea şi noutatea. „Gustăm” de la
activităţile cele mai simple până la tehnicile cele
mai complexe. La aceste activităţi participă elevii
din şcolile apropiate, cca. 40-45 copii.
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1.1. Programul Ocupaţii pentru persoane cu dizabilităţi
Cu o regularitate săptămânală suntem vizitaţi de persoane/tineri cu dizabilităţi. În
fiecare miercuri dimineaţă, nu numai din localitatea noastră, dar şi din zonă avem
întâlnire la sediul fundaţiei cu persoanele cu dizabilităţi. Întâlnirile, preocupările
manufacturiere au format persoanele cu dizabilităţi într-o echipă bine formată. Programul
pentru 15 persoane cu dizabilităţi este coordonat şi condus de către experta Lőrincz
Kinga

1.2 Programul ”Sunt capabil şi cu dizabilitate” – Curs de instruire pentru o viaţă
autonomă
Cu sprijinul asociaţiei Reţeaua pentru Studii şi Formare
Profesională a Adulţilor Pro Educatione în acest an a fost
demarat specializarea persoanelor cu dizabilităţi. Perioada
cursurilor este de 4 luni. Cursurile sunt în grupuri, în funcţie de
capacităţi.
Cursurile sunt în cinci teme diferite: protecţia mediului în
agricutură, croitorie, informatică, comunicare, manufactură.
Persoanele cu dizabilităţi sunt grupate în funcţie de
capacităţi şi de interesul acordat diferitelor teme .
Formarea lor prin fundaţia noastră este singura posibilitate
pentru specializare, deoarece în zonă nu există altă organizaţie cu
specific în acest sens, axată pe această problemă a societăţii.
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2. Programul KiSérŐ - Însoţitorul începând din ianuarie 2008 programul vizează
copii cu dizabilităţi şi părinţii lor, grup de autoajutorare, unde iau parte persoane din
localităţile Vlăhiţa, dar şi Căpâlniţa şi Lueta. Din anul 2009, activitatea a inclus şi
municipiul Odorheiu Secuiesc, activitate ce are
loc la sediul Măicuţelor Franţiscane din
Mallersdorf- Mănăstirea Nardini. Obiectivul
activităţii este integrarea copiilor şi dezvoltarea
personalităţii. În grup iau parte de fiecare ocazie
cca. 7-8 familii, având copii cu dizabilităţi.
Temele peramente: dezvoltarea copiilor cu
dizabilităţi, respectiv integrare/incluziune socială
în funcţie de posibilităţi. Cu o rutină lunară, pe
două amplasamente (în Vlăhiţa şi Odorheiu
Secuiesc) se aduă copii şi părinţii pentru discuţii,
recreere, destindere şi de a face cunoştiinţe în rândul celor care au probleme
asemănătoare.
3. Programul Ifi-Tineret , început deasemenea la începuturile anul 2008, vizează tinerii
cu vârstele de 16 şi 38 ani, tineri sănătoşi şi cu dizabilităţi se adună pentru dezbaterea
unor probleme sociale, prin anumite
teste specifice, elaborate, respectiv
evaluate de psihologi şi educatori
de religie. Participanţii la program
sunt constanţi, un grup bine
închegat, dar şi cu membrii noi din
anul 2009. Programul Ifi coordonat
de Theil Emilia şi György Attila
atrage 15-25 tineri, printre ei fiind
şi 4 cu dizabilităţi fizice.
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3.1. Programul Despre mine vorbeşti ?
Programul de două zile, organizat pentru persoane tinere. În ultimele zile a vacanţei de
iarnă paticipanţii la program se mută la sediul fundaţiei, în colectiv bun se încarcă cu voie
bună şi bună dispoziţie. Ţelul programului este descoperirea de către tineri a
ADEVARATELOR VALORI, purtând dialoguri, bine dispuşi, despre lucruri de care sunt
interesaţi: dragoste, prietenie, familie, chef, Facebook etc.
Programe variate, jocuri pentru formare de echipe, concurs de obstacole, vizionări de
film, rugăciuni colective, bună dispoziţie asteaptă pe tinerii.

4. Ansamblul Szent Imre: În cadrul fundaţiei,
din anul 2006 funcţionează ansamblul Szent
Imre, grup care în anul 2009, fiind aniversarea
milenară a episcopiei din Alba Iulia, a
prezentat viaţa a mai mulţi sfinţi maghiari în
localitate şi în bisericile din împrejmuimi.
totodată a luat parte la un festival de teatru
amator din Odorheiu Secuiesc şi a luat parte ca
invitat la aniversarea de 3 ani a rubricii Hitvallás din cadrul ziarului Udvarhelyi Hirado.
Anual prezintă mai multe scenete în special pe
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teme religioase. Grupul pe lângă faptul că se distrează împreună, se întâlnesc prin
învăţarea jocurilor, cu valori universale înglobate în viaţa fiecăruia.
Numărul membrilor este de cca. 20 tineri.
5. Întâlnirea voluntarilor discuţii la nivel ridicat pe lângă un ceai. Voluntarii coodonator
a diferitelor programe se întâlnesc lunar, pentru a proiecta, analiza diferitele activităţi.
Proiecte şi modul de realizarea a acestora este în centrul dezbaterilor. Pentru fiecare
există activitate de realizat.

Programul săptămânal a Centrului Szent Gellért
6. Programul Kismamaklub-Klubul mămicilor de la
începutul anului 2008 este cel mai solicitat, de către
mămicile din localitate. Au fost ocazii când nici sala cu
numele de Sf. Erzsébet nu a fost destul de încăpătoare.
„Mămicile lidere”-voluntarii Fundației au primit
mămicile şi pruncii. Copii uşor au intrat pe calea
socializării, câteodată cu tropote, cu măsurarea forţelor,
trasul părului.
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Obiectivul programului este de a schimba impresii, întrebări, experienţe în legătură cu
creşterea copiilor, iar copii între timp se joacă, respectiv se obişnuiesc cu colectivul.
Programul zilnic a Centrului Szent Gellért
7.Programul de recuperare a copiilor cu dizabilități
Acest program se desfăşoară în Vlăhița, judeţul Harghita şi are ca scop
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora. Atenţia
noastră se îndreaptă îndeosebi către acei copii /tineri cu deficienţe locomotorii şi cu
leziuni cerebrale.
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În sala Szent Erzsébet – Sediul Fundației, prin tratament individual sunt vizaţi 4 copii cu
dizabilităţi sub conducerea persoanelor specializate în acest domeniu. Obiectivul este
dezvoltarea motorică şi a personalităţii copiilor.
Despre program:
 evaluarea riscului de tulburări de dezvoltare;
 kinetoterapie specială, masaj terapeutic pentru copiii şi tinerii cu deficienţe
multiple sau cu nevoi speciale
 gimnastică specială terapeutică pentru copiii, tinerii cu dizabilităţi locomotorii
Această oportunitate este unică în oraşul nostru pentru copii cu dizabilităţi şi
pentru familiile acestora. Dispunem de o sală modernă bine dotată cu diferite ustensile,
iar pedagogi specializaţi
8.Programul dezvoltare timpurie
Serviciile sunt oferite cu precădere pentru copii între 0-3 ani şi părinţii acestora, şi au
scopul de prevenire a neglijării copilului, reducere a izolării familiilor, prezentarea unui
model parental. Copii sunt proveniţi din diferite medii sociale mai mult sau mai puțin
defavorizate, familii cu copii născuţi prematur şi copii cu dificultăţi de integrare.
Despre program:
 activităţi de dezvoltare timpurie pentru copii mici (0-3 ani);
 exerciţii terapeutice preventive pentru preşcolari;
 suport pentru părinţi, familii, consiliere familială şi grupuri de suport;
 consiliere de specialitate
Obiectivul programului este dezvoltarea echilibrului, activităţilor motorice, abilităţile de
intreactivitate socială, gândirea, vocabularul, abilităţile de observare a copiilor.
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Programe ocazionale a Centrului Szent Gellért
9. Programul „Őrangyal program”- Îngerul păzitor, care cu o periodicitate de 2 luni, în
parteneriat cu Direcţia Judeţeană Harghita
pentru Tineret Hargita şi cu Caritas
organizăm în zona Homorodul de Sus
(Vlăhiţa, Căpâlniţa şi Lueta) cu următoarele
teme: Carnaval, Paste, Mai, tabere la Marea
Neagră şi Băile Homorod, Balul strugurilor,
Moş Nicolaie. Programul Îngerului păzitor în
primul rând este pentru persoanele cu
dizabilităţi fizice şi psihice dar iau parte şi
tineri sănătoşi voluntari. Ţelul este integrarea
şi educarea tinerilor, crearea unei legături
între copiii şi tinerii cu dizabilităţi şi semenii
lor sănătoşi, prin experimentarea bucuriei de a fi împreună.
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10. Proiecte de desen de Crăciun şi Paşte, deja cu un trecut de peste 10 ani, pentru copii
din localitatea Vlăhiţa, Căpâlniţa. Anual de Paşte 300, de Crăciun peste 400 cadouri sunt
pregătite de voluntari pentru copii care
iau parte la program. Desenele sunt
prezentate la bisericile romano-catolice
Temele sunt din Biblie.

11. Programul „Betlehemul Viu”,
O noutate este în domeniu, Betlehemul Viu în perioada Crăciunul începând din anul
2009, unde cu binecuvântarea parohul din localitate, Portik Bakai Sándor este montat pe
piaţa bisericii din Vlăhiţa „Betlehemul Viu”, astfel ridicând atmosfera de sărbătoare în
perioada Crăciunului. György Attila, membru a fundaţiei, cu ajutorul tinerilor voluntari
Antal József, Tamás Attila, Tankó Levente ridică
grajdul specific. Membrii Familiei Sfinte şi a
păstorilor, dar şi a regilor sunt personalizate de
către membrii ansamblul Szent Imre. Copii
vizitatori puteau să se îmbrace în diferite costume
specifice, fiind la rândul lor micul Isus, îngeri,
păstori, regi. Animalele din grajd, oi, măgar etc.,
sunt asigurate de către persoane din Vlăhiţa.
Hainele de epocă deasemenea sunt realizate
manual în atelierul fundației. Credem că
sentimentul de sărbătoare, apropierea de
Dumenzeu este mai bogată cu această realizare.
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12. Tabăra de Creaţie este organizată de Fundaţia „Szent Gellért Alapítvány” în natură,
la Tabăra Szent Gellért, în Selters, cu obiectivul de a atrage persoanele cu dizabilităţi şi
cei sănătoşi în artă, asigurând posibilitatea de exprimare prin artă. Anual se organizează
tabăra de creaţie, iar toamna sunt organizate tabără de limbă şi Biblie, unde copii din
localitate dar şi din raza judeţului participă. În totalitate în aceste tabere i-au parte peste
70 de copii.

12.1.Programul Oglindă-faţă - tabără de cunoştere de sine
Anual, organizăm tabăra Oglinda-Faţă pentru copii cu vârste între 6-14 ani. Tabăra
este organizată în valea Selters cu peisaje pitoreşti, pe o perioadă de o săptămână. În
cuprinsul tematic a programului întotdeauna un loc aparte au: mişcarea, destinderea,
tradiţiile, creaţiile artistice, cunoşterea de sine, dezvoltarea sufletească a copiilor.
Activităţile în natura, programele diverse, jocurile, posibilitatea de a trăi „acolo” asigură
o legătură strânsă între copii, formându-se anual echipe bine închegate. Participanţii
sosesc din satele şi oraşele învecinate. Au participat la acest program, în acest an, peste
40 de elevi.
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12.2.Tabăra de limba engleză şi tabăra de Biblie,
La sfârşitul vacanţei de vară, în august se organizează tabăra de limba engelză şi
tabăra de Bilblie pentru copii cu
vârsta cuprinsă între 7-14 ani.
Acest program este organizat la
sediul fundaţiei, astfel copii
zilnic, o săptămână, după
activităţi deplasându-se acasă.
Programa tabărei este împărţită
în două părţi, dimineaţa lecţiile
de engeză domină, iar după
amiază cunoştiinţele din Biblie,
scurte istorisiri din Biblie.
Desigur nu lipseşte buna
dispoziţie, bucuria, jocurile de
grup, activităţi manufacturiere din cuprinsul programului.În acest an peste 30 de
participanţi au pronunţat motoul din acest an: „ Acest lucru trebuie să vezi!”
12.3.Tabără „Őrangyal”-Îngerul Păzitor
A fost organizată prima oară din anul 2012. Participanţii
sunt din Vlăhiţa, Căpâlniţa, Lueta, Odorheiu Secuiesc, vechi
cunoştiinţe petrec zile frumoase în Selters. Programele
multicolore (vopsire de mobilă, concursuri, foc de tabără,
realizare de picturi din platelină, excursii, spălare de covoare)
buna dispoziţie, glume, râsete şi destindere caracterizează tabăra.
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12.4. Tabăra KiSérŐ -Însoţitorul în tabăra Szent Gellért, s-a desfăşurat în Selters. Am
organizat pe lângă programul KiSérŐ (Însoţitorul) permanent şi sfârşitul de săptămână
pe perioada verii, cu programe pline de jocuri în mijlocul naturii. Cele trei zile a
programului conţin întâlniri, împrieteniri, jocuri, filme, dialoguri despre diferitele
probleme, bucurii, experienţe, bucătărie, foc de tabără. În cadrul acestui program sunt
programe împreună, dar şi separat pe tema „tată”, şi pe tema „mama”.
Participanţii se destind, fac
cunoştiinţe, schimbă impresii şi
experienţe, participă la cursuri
specifice. Aerul curat, peisajul
mirific, vremea frumoasă, temele
pentru familii, programul comun
asigură o bună legătură între
membrii grupului. Această tabără
este o experienţă sufletească atât
copiilor cu dizabilităţi cât şi
familiilor acestora, dar şi pentru
organizatori.
13. Excursia Márton Áron
îmbinat cu rugăminţi la Tabăra Szent Gellért, în Selters unde tinerii sunt iniţiaţi în
diferite modalităţi de rugăminţi, astfel întărând
credinţa în Dumnezeu. Ce conţine: zilnic de 4 ori 30
minute timp de meditaţie, între perioadele de
mărşăluire pe diferite trasee turistice; dialoguri cu
parohul, zilnic slujbă, pe vreme frumoasă foc de
tabără, muzică şi cântece. O zi excursie cu cortul la
peştera Mereşti.
Trasee de curse: din tabăra Szent Gellért din Selters,
zilnic curse în formă de stea. Cca. 10-15 km plimbări
zilnice. Liderii spirituali: Iejuiţii: P. Gyurás István, P.
Jakabos Barnabás; Măicuţe.
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14. În serviciul comunităţii:
a) Închiriere de ustensile medicale
Fundaţia „Szent Gellert Alapitvany”
deja de peste 20 de ani, nu uită nici de
personae
vârstnice
nici
de
bolnavi….Desigur
în
funcţie
de
posibilităţile noastre sprijinim cu paturi
spitaliceşti şi cu ustensile/instrumente
medicale. În această activitate avem o
colaborare strânsă cu Centrul de Îngrijire
Medicală Caritas, activitate care are sediul
la Centrul Fundaţiei.
b) Transportul persoanelor cu dizabilităţi
Fundaţia asigură zilnic transportul copiilor cu dizabilităţi la şcoală, respectiv
transportul tinerilor cu cărucioare la locul de muncă, la consult medical, teatru şi la alte
programe specifice.
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c) Binefaceri- cadouri
Anual o singură dată împărţim pachete de alimente pentru bătrâni, familiilor
numeroase şi celor nevoiaşi. Acest
program este sprijinit din Germania,
în parteneriat cu fundaţia LIA Volter.
d) Programul - Ziua bătrânilor
Anual de două ori în cele două părţi
a localităţii Vlăhiţa participăm la
organizarea zilei bătrânilor. În acest
an cca. 200 de pachete au fost
împărţite persoanelor cu vârste
înaintate.

e) Grupul de rugăciune Sfânta Rita
Comunitatea religiosă Sfânt Rita, se întâlnesc lunar de două ori pentru a schimba
expresii,
bucurii,
împărtăşirea
necazurilor, întărirea credinţei în
Dumnezeu. La întâlnire rugăcunile
sunt pentru diferite teme, dar şi
pentru activitatea Fundaţiei, în acest
sens sunt fundaţia tuturor activităţilor
sufleteşti. Grupul de rugăciune
funcţioneazză de 5 ani şi numărul
membrilor creşte încontinuu. În
prezent sunt 25 persoane active.
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Programe în curs de demarare:
Programul Şcoala/grădiniţa în pădure
Profitând de posibilităţile noastre dorim să demarăm pentru copii de 3-14 ani,
şcoala/grădiniţa în pădure. Ţelul nostru este îmbogăţirea cunoştiinţelor şi experienţelor în
mijlocul naturii. Activităţi din care se pot alege: cunoşterea naturii, activităţi
meşteşugăreşti, activităţi manufacturiere, jocuri de formare colective, dansuri/cântece
populare, autocunoştere, trasee turistice.
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