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Raport de activitate pentru anul 2011 

Fundaţia „Szent Gellért Alapítvány” 

 

„Totul pentru Gloria lui Dumnezeu şi în veneraţia Preafericitei Fecioara Maria 

 … şi în serviciul oamenilor” 

 

Fundaţia Szent Gellért Alapítvány, cu activităţi în raza localităţii Vlăhiţa, este în primul 

rând recunoscător la Dumnezeu pentru reuşitele, bucuriile anului 2011.Desigur după 

Dumnezeu pentru voluntarii, susţinătorii, cei care în decursul anului, periodic sau 

temporar depun eforturi intelectuale, fizice sau materiale pentru reuşitele programelor 

visate. 

 

Obiectivele fundaţiei:  

 

Sprijinirea, ajutorarea, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, atât 

cu afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale dar şi a persoanelor ajunşi la marginea 

societăţii, orfani, familii mari, bătrânii - sprijinirea educaţiei sociale şi culturale a tinerilor 

şi adolescenţilor 

 

Colaboratorii/grup de lucru a fundaţiei: 

- György Attila – administrator, membru fondator 

- Portik Bakai Sándor paroh – consilier, membru fondator 

- György Ida – coordonatoară de programe, membru fondator 

- Szabó István – coordonator de programe, membru fondator 

- Ilyés Kinga – responsabilă de birou 

- Lőrincz Kinga – Psihopedagog 

- Pál Emőke – PR-manager 

 

Activităţile sunt axate pe trei amplasamente: 

1. Sediul Fundaţiei Szent Gellért – Vlăhiţa 

2. Filiala Fundaţiei Szent Gellért – Odorheiu Secuiesc 

3 . Tabăra Szent Gellért - Selters 
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Programele lunare la Centrul Szent Gellért 

 

1. 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. Asteptâm orice voluntar, atât simpatizant, cât şi memru activ. 

 

2. 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. 

Coodonatori voluntari: György Ida, Antal 

Zsuzsanna, Máthé Nóra, Elekes Ibolya, Theil 

Emilia, în general 40-45 copii din şcoala generală au luat parte din ambele şcoli a 

localităţii. 

 

3. KiSérŐ (Însoţitorul) începând din 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 Odorheiu Secuiesc, activitate ce are 

loc la sediul Asociaţiei Comunitate Surorilor 

Franciscane sub Ocrotirea Sfântei Familii din 

Mallersdorf - Mănăstirea Nardini. Obiectivul 

activităţii este integrarea copiilor şi 

dezvoltarea personalităţii. În grup iau parte de 
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fiecare ocazie cca. 7-8 familii, având copii cu dizabilităţi. Coordonatorii grupului sunt 

György Attila şi Ida, părinţii a două copii cu 

dizabilităţi. 
 

4. Programul Ifi , început deasemenea la 

începuturile anul 2008, vizează tinerii cu 

vârstele de 16 şi 40 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. Programul 

Ifi coordonat de Theil Emilia şi György 

Attila atrage 15-25 tineri, printre ei fiind şi 4 

cu dizabilităţi fizice. 

 

5. În cadrul fundaţiei, de peste un an şi 

jumătate funcţionează ansamblul Szent 

Imre. 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. 30 tineri. 

 

 

Programul săptămânal a Centrului Szent 

Gellért 

 

Programul  Clubul 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  

Ambrus Zsuzsanna „mămică lider” a primit 
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mămicile şi pruncii-copii mici şi în anul 2011. Copii uşor au intrat pe calea socializării, 

câteodată cu tropote, cu măsurarea forţelor, trasul pârului. 

 

Programul zilnic a Centrului Szent 

Gellért  
 

În sala Szent Erzsébet prin tratament 

individual sunt vizaţi 5 copii şi 6 adulţi cu 

dizabilităţi sub conducerea specialistului 

Lőrincz Kinga, Bató Boglárka, Ambrus 

Zsuzsanna, Zsidó Szende. Obiectivul este 

dezvoltarea motorică şi a personalităţii 

copiilor. 

 

 

Programe ocazionale a Centrului Szent 

Gellért  

 

1. 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. 
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2. Proiecte de desen de Crăciun şi Paşte, 

deja cu un trecut de 11 ani, pentru copii 

din localitatea Vlăhiţa, Căpâlniţa. În anul 

2011 500 cadouri au fost pregătite de 

voluntari pentru copii care au luat parte la 

program. Desenele sunt prezentate la 

bisericile romano-catolice Temele sunt din 

Biblie. 

 

 

 

3. În serviciul comunităţii: Fundaţia Szent 

Gellért Alapítvány” şi în anul 2011 nu a 

uitat de bătrâni şi nevoiaşi, susţinând după 

posibilităţi cu paturi spitaliceşti, diferite 

ustensile medicale, cadouri. În acest proces 

fundaţia colaborează cu filiala Caritas pentru 

îngrijire la domiciliu, activitate care are 

sediul la Centrul fundaţiei şi cu Consiliul 

Judeţean Harghita. 
 

4. 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.  În iunie 

2011 tabăra de creaţie, în septembrie au fost 

organizate tabără de limbă şi Biblie, unde 

copii din localitate dar şi din raza judeţului 

au luat parte. În totalitate în aceste  tabere au 

luat parte peste 38 de copii. 
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5. 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; 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. 

 

6. Tabăra KiSérŐ (Însoţitorul) în tabăra Szent Gellért, s-a desfăşurat în Selters. Am 

organizat pe lângă programul KiSérŐ (Însoţitorul) permanent şi sfârşitul de săptămână  

din 16-21 iulie cu programe pline de jocuri în mijlocul naturii. Cele trei zile a 

programului au conţinut întâlniri, împrieteniri, jocuri, filme, dialoguri despre diferitele 

probleme, bucurii, experienţe, bucăîtărie, foc 

de tabără. În carul acestui program au fost 

programe împreună, dar şi separat pe tema 

„tată”, şi pe tema „mama”. 
 

7. Fundaţia a asigurat transportare copiilor 

şi adulţilor cu dizăbilităţi la şcoală şi la 

serviciu, la tratamentele medicale, la teatru, la 

programe diferite.  

Responsabil programe: György Attila 
 


