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Fundaţia Szent Gellért 

 

Misiunea noastră: 

Fundaţia Szent Gellért 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 eset un model demn de urmat în 

creşterea tinerilor maghiari. Sfântul Gellert este demn de 

ghidare spiritulă şi sufletească în activităţile noastre zilnice.   

Obiectivele noastre fundamentale sunt: 

- Creşterea în spirit creştinesc a copiilor, tinerilor; 

- Ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor cu 

vârstă înaintată, respectiv a familiilor cu membrii numeroşi, 

astfel prin incluziunea şi integrarea în societate asigurând o 

viaţă mai fericită; 

- Tratarea problemelor sociale în orăşelul nostru şi în zona 

limitrofă.  

 

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)   

 

Amplasamentele activităţilor:  

Activităţile se desfăşoară pe următoarele amplasamente: 

Sediul Fundaţiei Szent Gellert  

Tabăra Szent Gellért – Selters 

Punctul de lucru din Municipiul Odorheiu Secuiesc 

 

Fundaţia Szent Gellért încearcă prin programele organizate 

activarea şi ajutorarea zonei de activitate. 

Programele derulează în localităţile: Vlăhiţa, Odorheiu 

Secuiesc, Căpâlniţa, Lueta. 

 

Activităţile noastre: 

Pentru copii mici: 

1. Clubul mămicilor 

Clubul mămicilor funcţionează cu o regularitate săptămânală, prin 

coordonarea D-nei Ambrus Zsuzsanna. În fiecare zii de marţea 

începând cu orele 12.00, la sediul fundaţiei sunt sunt asteptate 

mămicile şi copii într-o cameră plină cu jucării. 

Obiectivul programului este de a schimba impresii, întrebări, 

experienţe în legătură cu creşterea copiilor, iar copiile între timp se 

joacă respectiv se obişnuiesc cu colectivul. Programul este deschis 

pentru toţi interesaţi, aşteptăm mămicile şi copii. 

În anul 2012 au participat la program 10 mămici cu copii. 

 

2.Creştere incipientă 

Asigurăm infrastructură pentru programul Fundaţiei Caritas. 

Vineri dimineaţă glasurile copiilor răsună sediul nostru, 

activităţile sunt desfăşurate în două grupe. Sunt aşteptaţi 



pruncii cu mame de către Szilágyi Zsuzsa, specialistă în 

pedagogie medicală. 

Copii cu părinţii participă la activităţi didactice prin cântece, 

rime. Obiectivul programului este dezvoltarea echilibrului, 

activităţilor motorice, abilităţile de intreactivitate socială, 

gândirea, vocabularul, abilităţile de observare a copiilor. 

În anul 2012 au participat la acest program 15 copii. 

Pentru elevi: 

La sediul fundaţiei cu o regularitate lunară, începând cu 

primele ore de sâmbătă, se organizează activităţi 

manufacturiere. 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. 35-40 copii.  

 

2.Proiectul de desen cu tematica Crăciunului, respectiv a 

Paştelui 

Prin proiectele noastre tematice, anuale, ne pregătim la 

serbările specifice, demarate în şcolile generale: Mártonffi 

János, Tamási Áron, Kriza János . 

Peste 500 de elevi sunt recompensaţi prin cadouri pentru 

lucrările, deseori exepţionale, realizate. Desenele, picturile, 

fotografiile sunt expuse în bisericile catolice, astfel fiind 

accesibile tuturor.  

 

3.Oglindă-faţă tabără de cunoştere de sine 

Anual, în luna iulie organizăm tabăra Oglinda-Faţă pentru copii 

cu vârste între 6-14 ani. Tabăra este organizatî 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, 35 elevi.  

 

4.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. 

 

5. 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. 

Am realizate un pachet de oferte din care fiecare grup 

participant poate alege după dorinţe. Activităţi din care se pot 

alege: cunoşterea naturii, activităţi meşteşugăreşti, activităţi 

manufacturiere, jocuri de formare colective, dansuri/cântece 

populare, autocunoştere, trasee turistice. În acest an am 

dezvoltat acest program, demarându-se mediatizarea. 

 



6. Expoziţia „În aşteptarea Îngerului” 

După implementarea a mai multor idei, colectări, vise am reuşit 

în acest an exploziţia „În aşteptarea Îngerului” în perioada 

Crăciunului. În ajunul sărbătorilor am realizat expoziţia cu 

peste 450 de piese expuse. Decoraţii de Crăciun, Îngeraşi, Moşi 

Crăciuni, reni, oameni de zăpadă, Ieslea din Betleem aştepta 

curioşii. În două săptămâni peste 500 de persoane au vizitat 

expoziţia 

 

Pentru Tineri: 

 1.Întâlnirile IFI: Săptămânal se întîlnesc tinerii, în primul 

rând ca să se simte bine, să schimbe impresii, păreri, puncte de 

vedere, progleme. În urma întălnirilor au loc vizionări de filme, 

creaţii, dialoguri care conduc la o educaţie sufletească. 

Obiectivul programului este ca tinerii, inclusiv cei cu 

dizabilităţi să aibă posibilitatea de acces la distracţie şi la 

dialoguri seriase. Grupul de bază este format din 15-25 

persoane.  

Ansamblul „Szent Imre”: Un grup de tineri, învaţă şi prezintă 

diferite jocuri mistice, cu elan tineresc. Probele, prezentările 

formează din grupul tinerilor cu colectiv închegat. Obiectivul 

ansamblului este de a întării în credinţă, de a atinge în suflet 

spectatorii. Temele mai importante a jocurilor mistice desigur 

sunt principalele sărbători, respectiv vieţile sfinţilor maghiari. 

Jocuri mistice prezentate: Sfânta Elisabeta, Sfântul Gellert, 

Sfantul Imre, Efantul Stefan, Patimile lui Isus, Bethlemul Viu. 

Participanţi: 45 persoane. 

 

3. Despre mine vorbeşti ? 
Programul de două zile, organizat a doua oară pentru presoane 

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 buină 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. 

În acest an au participat 12 tineri. 

 

4. Excursia Márton Áron îmbinat cu rugăminţi 

Excursie în natură cu cu rugăciuni. Anual în luna iulie este 

organizată excursia Márton Áron. 

Ţelul programului de a îndruma/oferii posibilităţi tinerilor în 

căutarea drumul către Cunoşterii de Sine prin Dumnezeu. 

Participanţi: 28 personae. 

 

 Pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora 

 

1. Dezvoltare individuală 

  

La sediul fundaţiei funcţionează programul de Dezvoltare 

individuală. Săptămânal de două ori, cca. 2 ore persoanele abilitate 

se ocupă cu 6 copii cu dizabilităţi. Dezvoltarea începe cu o 

evaluare, este necesară identificarea stării copiilor cu dizabilităţi, 

iar pe baza acestor evaluări trebuie elaborat pentru fecare în parte 

un plan de măsuri adecvat.Dezvoltarea individuală are scopul ca 

cei nevoiaşi să fie ajutaţi, stimulaţi în dezvoltare.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: Lőrincz 

Kinga şi Zsidó Szende cu multă răbdare şi pasiune reuşesc ca 

învaţă să vorbească, numere. 



2. Ocupaţia persoanelor 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 o expertă. 

 

      3. „KiSérŐ”(Însoţitorul) 

„KiSérŐ” este un grup de autoajutorare, programul vizează 

copii cu dizabilităţi şi părinţii lor, la aceste întâlniri într-o 

atmosferă de familie există posibilitate de a discuta 

problemele de incluziune apărute.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, 

recreedre, destindere şi de a face cunoştiinţe în rândul celor 

care au probleme asemănătoare. 

 

În perioada vernală are loc organizarea taberei „ KiSérŐ”. 

Amplasamentul programului este Selters şi obiectivul este de a 

asigura o recreere trup şi sufletească pentru copii cu 

dizabilităţi, fraţi şi familie. 

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. 



Participanţi: 40 persoane 

5. Programul „Őrangyal”(Îngerul păzitor) 

Acest program are la bază întâlnirea tinerilor cu dizabilităţi cu 

copii sănătoşi, organizat de fundaţie în parteneriat cu alte 

organizaţii.(Caritas etc.) 

Programul are loc din două în două luni când echipa numeroasă 

se adună şi se simte bine.Programul are locaţii diferite de 

fiecare dată- Vlăhiţa, Căpâlniţa, Lueta, şi temele mai 

importante :Petrecere de carnaval,  Început de primăvară, Mai, 

Culesul strugurilor, Crăciun. 

Culorile aparte a acestui program, participanţii numeroşi 

accentuează refrenul imnului de final: „ suntem strânşi legaţi” 

 

6. Tabără „Őrangyal” 

A fost organizată prima oară în acest an. Participanţăă din 

Vlăhiţa, Căpâlniţa, Lueta, vechi cunoştiinţe au petrecut 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. 

Participanţi: 33 

 

7. 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 alte programe specifice. 

 

8. ”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. 

Perosnaele 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 exiustă altă organizaţie 

cu specific în acest sens, axată pe această problemă a societăţii. 

Persoanele care au participat la specializări: 12 

 

 Pentru bolnavi şi bătrâni 

   

1. 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. În acest an 

pachetele împărţite: 

2. 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. 

 

3. Închiriere de ustensile medicale 

Fundaţia „Szent Gellert” 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, unitate care funcţionează 

la sediul Fundaţiei. 

 

Programe accesibile tuturor grupurilor şi vârstelor: 



 

1.Voluntariat-Întâlnirile voluntarilor 

Programele organizate/cordonate de membrii fundaţiei sunt 

sprijinite cu ajutorul voluntarilor. Cu ajutorul lui Dumnezeu, există 

persoane interesate şi cu dorinţe de ajutorare, astfel dispunem de 

un grup numeros de voluntari, ajutorul lor mulţumim şi pe această 

cale. 

Grupul nostru de voluntari se întâlnesc lunar, în primul rând pentru 

a organiza programele cu acumularea ideilor, talentelor, respectiv 

de a analiza programele deja derulate. 

  

2. Grupul de rugăciune Sfânta Rita 

Comunitatea religiosă Sfânat 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.  

 

3. Pelerinajul Szent Gellért 

Pelerinajul Szent Gellért organizăm anual de ziua Gellért, în 

septembrie, în Valea Selters la Tabăra Szent Gellért. Rugăciunile 

noastre se axează pentru mulţumirea către Dumnezeu, pentru 

succesele activităţii Fundaţiei, dar şi pentru forţa în anul viitor. 

În acest an pelerinajul a fost festivalul de deschidere a Anului 

Szent Gellért, pentru comemorarea celro 20 de ani de la fundarea 

activităţii. 

Lider spiritual: preotul romanocatolic al Vlăhiţei  

Participanţi: 100-150 persoane 

 

 



Întâmplările în acest an (apare ca activităţiel noastre) 

 

- Inagurarea casei  

În acest an Fundaţia Szent Gellért a organizat serbările de 

inagurare a sediului. Lucrările de construcţii, 

renovările/modernizările au fost demarate în anul 2007 şi cu 

Voia lui Dumnezeu parterul a devenit utilizabil/locuibil. 

 

- Serbarea a fost de comemorare şi de recunoştiinţă penrtu 

fundaţie. Am invitat la sărbătoare prieteni dragi, cunoştiinţe, 

susţinător. O prezenţă importantă au fost Surorile din 

Mallersdorf, respectiv voluntarii din Passau-Germania, 

susţinători de la începuturile Fundaţiei. 

Discursuri ţinute de către Lakner Zoltán, Rus Sándor, Korodi 

Attila, Márton András, Alex Boehm és György Attila. 

 

- Mă caţăr pe perete!-Fuga 

Fundaţia Communitară din Odorheiu Secuiesc prima oară a 

organizat programul de donaţie la care a participat şi Fundaţia 

noastră şi s-a reuşit adunarea de 3,605 lei în scopul de contruire 

a unui perete pentru căţărare, modalitate de destindere şi de 

sport pentru persoane sănătoase şi cu dizabilităţi. 

În concurs au pedalat : Boros Róbert és ifj. György Attila  şi au 

alergat Gál Rita Mária, Bató István és Molnár József. 


