
Raport de activitate 2014 

Fundația Szent Gellért Alapítvány 

 

Binefaceri-cadouri 

Johannita Knights din Germania impreuna cu conducerea a firmei ATU, cu 

sprijinirea Fundatiei LIA din Transilvania si Germania, in januarie am impartit 

pachete de alimente pentru batrani, familiilor numeroase si  celor nevoiasi. In 

anul 2014 am impartit 315 de pachete  la Vlahita, Lueta si Capalnita. 

 

Clubul mamicilor 

In fiecare marti,saptamanal la ora 12 incepe klubul mamicilor.Mai multe de 20 de 

mamici vin aici cu copii ei, unde mamicii pot sa schimb experientele in legatura cu 

cresterea copiilor, intre timp copii se obisnuiesc cu colectivul, se joaca. 

 

Despre mine vorbesti?-weekend pentru adolescenti 

In vacanta de iarna tineri intre 14-18 ani se mute la sediul fundatiei ca sa 

vorbeasca despre problemele ale lumii cu voie buna. Telul programului este ca 

adolescenti,tineri sa cauta si sa descopera valoriile adevarate si ca cu aceste valori 

pot sa construiasca viitorul fiecaruia. In anul trecut 21 de tineri au participat in 

acest program. 

 

Ocupaţii pentru persoane cu dizabilităţi 

Cu o regularitate săptămânală, mercuri suntem vizitaţi de 18-20  persoane/tineri 

cu dizabilităţi. Telul programului este integrarea persoanelor cu dizabilitati in 

societate, pe care incercam sa dezvoltam cu programe variate si cu activitati 

personalizate. 



Proiectul de desen de Paste 

Pregatand pentru sarbatori, in anul 2014 in 4 scoale (Mártonffi János, Tamási 

Áron, Kriza János, Székely Mózes) am anuntat proiectul de desen  cu titlul „ 

Veronika  intinde basma ei”. Cele mai frumoase desene au fost premiat si dupa 

aceea am facut o expozitie de desene in  bisericii catolice. Copii au desenat mai 

mult de 500 desene. 

 

Programul Inger pazitor 

Programul Ingerul pazitor este organizat in parteneriat cu Caritasul si cu Direcţia 

Judeţeană Harghita pentru Tineret si Sport. In primul rand programul este pentru 

persoanele cu duzabilitati impreuna cu tineri sanatosi.Programul are o 

periodicitate de 2 luni cu urmatoarele teme: Carnaval, Paste, Mai,Balul strugurilor 

si Craciun. Anul trecut  la reunirile au fost cca 85 de participant. 

 

Scoala altfel 

In timpul saptamanii am oferit programe pentru tinerii intre anii 14-18. Elevii care 

au venit la sediul fundatiei au avut oportuniatatea de a arunca o privire  in lumea 

persoanelor cu dizabilitati. 

 

Ansamblul Szent Imre 

Este un grup de tineri, care  invata si prezenta spectacole despre personae sfinte. 

Ansamblul fuctioneaza de 6 ani.Telul ansamblului este ca cu Szabadteri Passio si 

cu Betlehem Viu spectatorul sa aiba o experienta sufleteasca. In 2014 pentru 

prima data am putut sa ducem Szabadteri Passio in afara orasului(ARmaseni, 

Sancraieni, Carta,Sandominic). 45 de tineri au avut parte in acest spectacol. 

 

 



Ziua de jucarii 

Am organizat pentru a doua oara ziua de jucarii in cadrul Ziua copilului. Tematica 

a fost: “Scoala de clovn” si in timp de 3 ziile 192 de copii au participat la acest 

program. 

 

Educare premature 

Ne dam loc pentru un program a lui Caritas :Educare premature, ca sa poata 

dezvolta deprinderea sociala-,interactive-,observatoara- si de miscarea copilului,si 

sa ajuta in dezvoltarea de a gandi a copiilor locuiti in imprejurime. Ocupatiile au 

loc joi amiaza si se desfasoara in 3 grupuri cu conducerea asistent social Péter 

Beáta. In 2014 s-au participat mai mult de 40 de mame cu copii ei. 

 

Intalnirea voluntarilor 

Programele noastre sunt orgianizate cu ajutorul voluntarilor. Echipa voluntariilor 

se intalnesc lunar(prima miercura a fiecarei luni), pentru a proiecta, analiza 

diferitele activităţ. In 2014 mai de 95 voluntari au ajutat munca fundatiei. 

 

Tratament  individual 

In parteneriat cu Scoala Generala Martonffi Janos  sediul fundatiei este vizata de 4 

copii cu dizabilitati in  fiecare saptamana cand au oportunitatea de a avea 

tratament individual in 5-5 ore. In afara de acesta cealalta 5 copii au venit la 

tratament individual. 

Insotitorul 

Este un grup de autoajutare pentru copii cu dizabilitati si pentru familiile sai. 

Echipa “Insotitorul” se intalneste lunar ca sa poate vorbeasca despre problem 

fiecaruia si despre posibilitati.Se participa cca 20 de familie. 



 

Programul Oglindă-faţă - tabără de cunoştere de sine 

Anul trecut in luna iulie am organizat tabara “oglinda-fata” pentru a 7-a oara 

pentru tineri intre 6-14 ani.Tabara dureaza o saptamana iar in cuprinsul tematic a 

programului întotdeauna un loc aparte au: mişcarea, destinderea, tradiţiile, 

creaţiile artistice, cunoşterea de sine. Telul cel mai important al acestei taberei 

este dezvoltarea sufleteasca a copiilor. In anul 2014 casa a fost umpluta cu 50 de 

elevi. 

 

Tabara Kisero- “Insotitorul” 

Telul taberei “Insotitorul” este  ca familiile (parinti,frati,personae cu dizabilitati) 

cei care cresc copii cu dizabilitati sa se intalneasca,sa se participe la cursuri 

specific, sa se schimba experiente si sa se simte bine. In 2014 tabara a avut loc in 

Szeltersz, in Szent Gellert Haz cu un numar de 40 de participant unde toate lumea 

a avut voie bune. 

 

Tabără „Őrangyal”-Îngerul Păzitor 

Participanţii sunt din Vlăhiţa, Căpâlniţa, Lueta, cei care au intalniri dealungul 

anului, iar aceasta tabara este ultima etapa a intalnirii. In anul 2014  grupul a 

petrecut o saptamana de neuitat in Szent Gellert Vendeghaz. Numarul 

participantilor era 45 . 

 

Excursia Márton Áron îmbinat cu rugăminţi  

Este o retragere spiritual in natura. In fiecare an, in luna iulie organizam Excursia 

Marton Aron imbinat cu rugaminti. Telul programului este sa arata tineriilor cei 

care cauta pe sine si  Dumnezeul  drumul  in care pot sa gasesc vocatiile lor. Anul 

trecut au fost 15 de participant si 5 insotitor spiritual. 



 

Tabăra de limba engleză şi tabăra de Biblie 

In fiecare an in luna august la sediul fundatiei ne organizam aceasta tabara pentru 

copii intre anii 7-14. Anul trecut au participat un numar de 35 in tabara  in care au 

trebuit sa vina in dimineata si au plecat acasa seara. 

 

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.Fundatia s-a transporatat mai mult 50 de persoane anul 

acesta. 

 

Hramul Szent Gellert si Ziua Deschisa 

Hramul Szent Gellert este organizat in fiecare an in luna septembrie respectand 

asa SZent Gellert. Locul este Szeltersz in Szent Gellert Haz. In anul 2014 mai mult 

de 300 de persoane a ascultat predica a lui Szenegeto Istvan. Anul trecut pentru 

prima oara am organizat  Ziua Deschisa dupa Hram, unde am putut sarbatorii,am 

mancat, am avut ziua doar pentru noi si toata lumea s-a simtit foarte bine.Cu 

conducerea  voluntarilor am avut oportunitatea de a participa intr-un  kviz numit 

“Legyen on is Szent Gellertes!” 

 

Închiriere de ustensile medicale 

Fundatia Szent Gellert în funcţie de posibilităţile sale sprijineste cu paturi 

spitaliceşti şi cu ustensile/instrumente medicale persoanele varstnice si cei 

bolnavi. In această activitate are o colaborare strânsă cu Centrul de Îngrijire 

Medicală Caritas, activitate care are sediul la Centrul Fundaţiei. In 2014  am ajutat 

mai mult de 50 persoane. 



 

Ziua batranilor 

Anual de două ori în cele două părţi a localităţii Vlăhiţa participăm la organizarea 

zilei bătrânilor. În acest an cca. 130-150 de pachete au fost împărţite persoanelor 

cu vârste înaintate. 

 

Ziua Sportului 

In 2014 am organizat Ziua sportului pentru a doua oara pentru persoanele cu 

dizabilitati.Sala sporturilor de la Oderheiu Secuiesc a fost locul unde am putut 

organiza acest program pentru o intreaga zi si mai mult de 130 de participant a 

facut sport. 

 

”Sunt capabil şi cu dizabilitate”-cursuri 

Cu sprijinul asociaţiei Reţeaua pentru Studii şi Formare Profesională a Adulţilor 

Pro Educatione am continuat cursurile si in anul acesta cu 16 persoane cu 

dizabilitati. Cursurile au fost in urmatoare teme: comunicare, horticultura, 

manufactura, croitorie si foto. 

 

Programul Ifi-Tineret 

Saptamanal, vineri sau sambata tinerii si persoanele cu dizabilitati se intalnesc in 

Casa de tineri la Vlahita sau in sediul fundatiei.Telul acestei intalniri este tinerii cu 

valori crestinesc poata sa vorbeasca despre gandurile sai,si sa spune parerile sai 

despre lucrurile mici si mari a lumii. In 2014  ocazional au participat 15-20  de 

tineri. 

 

 



Activităţi manufacturiere 

Activitatiile aceste sunt organizate la sediul fundatiei in fiecare luna, sambata 

amiaza. Telul este ca copii sa simte bucuria creatiei. Se participa cca 75-78 de 

copii. 

 Ne participam cu “Kezmuves Kucko” la evenimentele orasene(Narcisz,Zile 

orasului) 

 Organizam activitati manufacturiere pentru adulti in timpul de Advent 

 

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. 

Grupul de rugăciune funcţioneazză de 7 ani. În prezent sunt 25 persoane active. 

 

Expozitie in Advent 

In decembrie anul 2014 la sediul fundatiei a  asteptat o expozitie de candele pe 

clasele si grupele venite. Langa expozitie am organizat si activitati manufacturiere 

si participantii au ascultat povestirea a “intamplarei”.Dealungul saptamanii 564 de 

copii au vizitat expozitia. 

 

Proiectul de desen de Craciun 

Pregatand pentru sarbatori, in anul 2014 in 4 scoale (Mártonffi János, Tamási 

Áron, Kriza János, Székely Mózes) am anuntat proiectul de desen  cu titlul „ 

Sfantu Ilosif tatul lui Jesus”. Cele mai frumoase desene au fost premiat si dupa 

aceea am facut o expozitie de desene in  bisericii catolice. Copii au desenat mai 

mult de 600 desene. 

 



“Karácsonyi kavalkád” 

Anul trecut pentru a prima oara am organizat “Kavalkadul”.Telul programului a 

fost sa dispune oamenile la sarbatori. Fundatia a asigurat Betlehemul 

Viu,activitatiile manufacturiere, organizarea a spectacolelor culturale. Dealungul 

zilei a fost cca 500 de participant.  

 

 


