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Pentru copii mici
Clubul tinerelor mame
Clubul tinerelor mame are loc
săptămânal. La sediul fundaţiei o
cameră plină cu jocuri de dezvoltare,
camera Sfânta Elisabeta aşteaptă
mamele şi copii mici. Ţelul
programului este ca mamele să
împărtăşească trăirile, întrebările,
experienţele în legătură cu creşterea
şi educarea copiilor, în timp ce copii
se joacă şi socializează. Programul
este deschis tuturor interesaţi,
aşteptăm mamele şi pruncii.
Educare timpurie
Găzduim programul Caritas de
„Educare timpurie”. Sediul nostru
răsună joia de glasuri de copii,
deoarece activităţile se desfăşoară în
două grupe. Copii şi părinţii, care
sosesc aici, iau parte la activităţi
jucăuşe cu ajutorul cântecelor,
poezioarelor, mişcării. Scopul
programului este să dezvolte
echilibrul, abilitatea mişcării,
abilitatea de a interacţiona social,
gândirea, abilitatea de observare,
lexicul copiilor.
„Zi de joacă”
Organizăm zile de joacă tematizate şi
Ziua Copiilor la sediul fundaţiei şi pe
o piaţă a oraşului.

Pentru şcolari
Locşor de artizani
Fundaţia organizează la sediu cu
frecvenţă de o lună Locşorul de
artizani. Scopul activităţii de
artizanat este să completeze lucrul
manual învăţat la şcoală, precum şi
de a prezenta tehnicile şi
îndeletnicirile vechi-noi, ca fiecare
copil să se regăsească şi să se
autodescopere în creativitate şi în
bucuria creaţiei. Principalele
caracteristici ale activităţilor sunt diversitatea şi noutatea. De la forme simple de artizanat până la
tehnici mai complexe „gustăm” din fiecare. La activităţi participă elevi din şcoala localităţii şi
din şcolile din împrejurimi, în jur de
35-40 de copii.
Concurs de desene de Crăciun şi
de Paşte
Pregătindu-ne de sărbători anunţăm
în fiecare an în şcolile din localitate
şi din împrejurimi concursul de
desene tematic. Numeroase lucrări
frumoase sosesc la fundaţie, în jur
de 500 de elevi primesc diplome sau
pachete cadou. Afişăm desenele în
bisericile romano-catolice din
localitate şi din împrejurimi, astfel
toată lumea poate admira lucrările
copiilor.
Expoziţia „în aşteptarea
îngerului”
În 2012, după vis, concepţie şi
multă colectă s-a realizat pentru
prima oară expoziţia de Crăciun „În
aşteptarea îngerului”. Am pregătit la
sediul fundaţiei în săptămânile
dinaintea sărbătorilor o expoziţie de
mai mult de 450 de obiecte.
Decoraţiuni de crăciun, accesorii,
îngeraşi, moş crăciuni, cerbi,

oameni de zăpadă, lumânări, pomi de crăciun, grajdul din Betlehem îi aşteaptă pe vizitatori. În
timp de două săptămâni mai mult
de 500 de oameni vizitează
expoziţia.
Tabăra imagine în oglindă
Tabăra de o săptămână din luna
iulie constă din activităţi de
autocunoaştere, de studiu al Bibliei
şi de artă având ca principal scop
educarea spirituală şi intelectuală a
copiilor. Tabăra se desfăşoară cu
ajutorul accesorilor moderne, a
metodelor adecvate şi a
specialiştilor dedicaţi precum şi a
voluntarilor.

Pentru tineri
Program pentru tineri
Întâlnirea tinerilor: săptămânal
odată se întâlnesc tineri cu scaun
cu rotile şi alţi tineri. Ţelul
întâlnirilor este să se simtă bine
împreună, să împărtăşească
gândurile şi problemele, să-şi
spună părerea, punctul de vedere
sub îndrumarea câte unui consilier
„spiritual”. Cu ocazia întâlnirii au
loc discuţii profunde, vizionări de film, creaţie, educare sufletească. Scopul este ca tinerii şi cei
limitaţi în mişcare să aibă ocazia
unei distracţii puţin „mai
profunde”. Locaţia variază între
sediul fundaţiei şi Parohia Inima
lui Iisus.
Ansamblul principele Sfântul
Imre
Este un grup de tineri, care fără
regrete sacrifică timp şi energie
pentru a învăţa şi a prezenta jocuri

de mistere. Probele, experienţa reprezentaţiilor formează o comunitate din grupa de tineri.
Scopul ansamblului este ca reprezentaţia lor să atingă sufletele şi să îi întărească în credinţă pe
spectatori. Temele jocurilor de mistere sunt luate din sărbătorile creştine precum şi din viaţa
sfinţilor maghiari. Principala reprezentaţie este Patimile lui Iisus, care are durata de 36 de
minute. Ansamblul amator format din voluntari are şi pagină web:
www.szentimretarsulat.wix.com/passion .
În 2015 Ansamblul Sfântul Imre a devenit parte a EuroPatimi, care întruneşte reprezentaţiile
patimilor din întreaga Europă.
Şcoala altfel
Oferim un program elevilor de 1418 ani în cursul săptămânii Şcoala
altfel. Clasele care sosesc la sediul
fundaţiei primesc o vedere internă a
vieţii fundaţiei şi se pot întâlni cu
cei cu deficienţe motorii, care fiind
grupul ţintă al fundaţiei povestesc
despre faptul, că se poate trăi şi
„altfel”, aducând exemple din viaţa
proprie.

Despre mine vorbeşti?! – weekend
pentru adolescenţi
În vacanţa de iarnă cei de 14-18 ani
„se mută” la sediul fundaţiei „să
discute problemele lumii” într-o
atmosferă plăcută. Ţelul programului
este, ca adolescenţii, tinerii să caute şi
să găsească acele valori, după care săşi clădească viitorul.

Tabăra imagine în oglindă de autocunoaştere
pentru adolescenţi

Tabăra de o săptămână din luna iulie constă din activităţi de autocunoaştere, de studiu al Bibliei
şi de artă având ca principal scop
educarea spirituală şi intelectuală
a adolescenţilor. Tabăra se
desfăşoară cu ajutorul
accesoriilor moderne, a
metodelor adecvate şi a
specialiştilor dedicaţi precum şi a
voluntarilor.
Drumeţia cu rugăciune Márton
Áron – Exerciţiu sufletesc cu
drumeţie prin natură

Organizăm în luna iulie a fiecărui
an drumeţia cu rugăciune Márton
Áron. Ţelul programului este, să
arate calea găsirii vocaţiei
tinerilor, care îl caută pe
Dumnezeu şi pe sine însuşi.
Însoţitori: un călugăr iezuit şi
îndrumători în spiritualitatea lui
Inigo de Loyola.

Pentru cei cu handicap şi
familiile lor
Dezvoltare individuală
Dezvoltarea individuală are loc la
sediul fundaţiei. Programul de
dezvoltare începe cu evaluarea stării
celor cu dizabilitate. Relatat la
aceasta trebuie definit un plan de
timp individual. Scopul dezvoltării
individuale este, ca cei cu
dizabilitate mintală să primească
ajutor pentru a se dezvolta. În oraşul
nostru aceasta e singura şansă de
acest fel pentru cei cu dizabilităţi şi
părinţii lor. Într-o încăpere modernă,
echipată corespunzător pedagogul

special reuşeşte cu multă muncă şi răbdare, ca cei cu dizabilităţi să înveţe să vorbească şi să socotească.
Activitate pentru adulţii cu dizabilitate
Vin la noi pentru activitate adulţi tineri cu dizabilităţi. Nu numai din localitate ci şi din Lueta se adună la
sediul fundaţiei. Întâlnirile, activităţile, artizanatul au făcut din participanţi o adevărată echipă. Programul
celor 15 participanţi constanţi este redactat şi condus de pedagogul nostru special.

„Însoţitor”
Părinţii şi copiii lor cu dizabilităţi, care vin aici, aparţin unui grup de autoajutorare. „Însoţitor” este un
grup de autoajutorare pentru minori cu dizabilităţi şi părinţii lor. La această întâlnire într-o ambianţă
familială se iveşte ocazia împărtăşirii luptei şi greutăţilor pentru acceptarea copilului cu dizabilităţi. Teme
permanente: dezvoltarea copiilor
cu dizabilităţi şi integrarea
conform posibilităţilor. Părinţii şi
copiii se adună cu frecvenţă de o
lună în două locaţii (la Vlăhiţa şi la
Odorheiu Secuiesc).
Tabăra „Însoţitor”
Scopul taberei „Însoţitor” este ca
familiile care cresc copii cu
dizabilităţi (părinţii, fraţii şi cei cu
dizabilitate) să se întâlnească, să
asculte expuneri în domeniu, să
împărtăşească experienţe, să se
destindă.
Programul îngerul păzitor
Este o întâlnire între tineri cu
dizabilităţi şi tineri sănătoşi, care
este organizat de fundaţie în
parteneriat cu Caritas şi
Directoratul pentru Sport şi Tineret
al Judeţului Harghita, din 2007. În
cadrul Îngerului păzitor se adună la
fiecare două luni, într-o după-masă
marea echipă a Îngerului păzitor şi
se simt bine împreună. Programul
îşi schimbă locaţiile – Vlăhiţa,
Căpâlniţa, Lueta, Odorheiu
Secuiesc – şi temele – Bal de

carnaval, Întâmpinarea primăverii, 1 Mai, Bal de culesul viei, Pregătiri de Crăciun. Programele Îngerul
păzitor se desfăşoară în fiecare an cu mulţi participanţi şi o „culoare aparte” şi simţim din ce în ce mai
tare profunzimea cântecului
cântat la finalul fiecărei întâlniri:
„suntem alături”. Este cerinţă
pentru întâlnire şi asta e dovedit
şi de numere: la câte o întâlnire
vin chiar şi 200 de participanţi.
Tabăra Îngerul păzitor
Tabăra Îngerul păzitor este
punctul culminant al întâlnirilor
anuale a persoanelor cu
dizabilităţi din Vlăhiţa, Lueta şi
Căpâlniţa. Grupul petrece o
săptămână în Casa de Reabilitare
Szent Gellért.
Transportul persoanelor cu
dizabilităţi
Fundaţia asigură transportul
copiilor cu dizabilităţi la şcoală, a
tinerilor în scaun cu rotile la locul
de muncă, la medic, la teatru, la
diferite programe.
„Pot face asta şi având
dizabilitate” – Instruirea
pentru viaţă mai autonomă
Cu ajutorul Sistemului de Studii
şi de Formare Profesională a
Adulţilor Pro Educatione s-a putut începe instruirea persoanelor cu dizabilităţi. Durata formării
profesionale este de 4 luni în total. Educarea se face în grupe, conform abilităţilor, în cinci teme diferite:
horticultură, cusut, informatică (grafică), comunicaţii, artizanat. Am selectat persoanele cu dizabilităţi
pentru diferite domenii conform abilităţilor şi interesului. Instruirea concepută de noi este singura lor
şansă să înveţe meserie.

Zi de sport
În 2015 am organizat pentru a
treia oară zi de sport pentru
persoanele cu dizabilităţi. Sala de
sport din Odorheiu Secuiesc a
găzduit programul de o zi, unde
mai mult de 130 de participanţi
fac sport la masa de fotbal, masa
de tenis, biliard, etc.

Kinetoterapie
Din vara anului 2015
funcţionează programul nostru de
reabilitare şi kinetoterapie.
Kinetoterapeutul nostru aşteaptă
într-o sală de sport echipată, cu
programe de gimnastică adaptate
persoanei pe cei care sosesc aici.
Kinetoterapia de reabilitare e
recomandată pentru probleme de
coloană, pentru pacienţi cu
accident vascular cerebral.

Pentru vârstnici şi
bolnavi
Acte de caritate – împărţiri de
pachete de mâncare
Împărţim pachete de mâncare o
dată pe an persoanelor vârstnice,
familiilor mari şi nevoiaşilor.
Acest program se desfăşoară cu
suport german în parteneriat cu
LIA şi Fundaţia Wolter.
Ziua vârstnicilor şi a bolnavilor
Ne implicăm activ anual de două
ori în organizarea Zilei
Vârstnicilor (1 Octombrie) şi Zilei
Bolnavilor (11 februarie) la

Vlăhiţa şi Minele Vlăhiţa. Într-o
ocazie alcătuim şi distribuim 120140 de pachete vârstnicilor.
Împrumutarea de unelte şi
echipamente medicale
Fundaţia Szent Gellért nu uită nici
de vârstnici şi bolnavi. Împrumutăm
cadru de mers, baston, pat de spital,
scaun de wc, aparat de respiraţie.
Colaborator este Centrul de Îngrijire
la Domiciliu – Caritas, care
funcţionează la sediul fundaţiei.

Voluntariat
Colaboratorii Fundaţiei Szent
Gellért organizează programele cu
ajutorul implicării voluntarilor.
Slavă lui Dumnezeu există foarte
mulţi oameni interesaţi şi dornici de
a ajuta, astfel s-a format o foarte
mare echipă din voluntarii noştrii, a
căror muncă o mulţumim şi aici!
Participanţii echipei noastre de
voluntari se întâlnesc lunar, pe de o
parte ca adunând ideile şi talentul lor
să organizeze programele, precum şi
ca să evalueze programele deja
realizate.

Grupul de rugăciune
Szent Rita
Este o comunitate sufletească, care
se întâlnesc de două ori lunar la
sediul Fundaţiei Szent Gellért
pentru întărirea credinţei în
Dumnezeu şi pentru împărtăşirea
bucuriilor şi grijilor. La întâlnirile
de rugăciune se roagă şi pentru
activităţile fundaţiei, astfel ei

asigură suportul spiritual pentru
diferitele programe.

Pelerinajul Szent
Gellért
În fiecare an în septembrie de
ziua lui Gellért ţinem Pelerinajul
Sfântul Gellért la Casa de
Reabilitare Szent Gellért în
Szeltersz. Mulţumim lui
Dumnezeu pentru activitatea
noastră din întregul an şi cerem
forţă pentru anul următor.

Parteneri principali:
Asociația Care2Travel, Asociatia Comunitatea Surorilor Franciscane sub ocrotire Sfantei Fimilii
din Mallersdorf, Caritas, Asociația Institutio Pro Educatione Transilvaniensis, Asociația
Handicapaților Fizici Harghita, Consiliul Orașul Vlăhița, Consiliul Comuna Căpâlnița, Consiliul
Comuna Lueta, Fundația LIA și Wolter

Susținători principali:

Bethlen Gábor
Alap (Ungaria)

Consiliul
Județean
Harghita

Direcția Generală de
Municipiul
Asistență Socială și
Odrheiu
Protecția Copilului
Secuiesc
Harghita

Karsai Hargita
Plast SRL

Persoane fizice: Alex Boehm, Max Hasenöhrl

Sponzori și parteneri:
ALT Technologies Transylvania, Asociația Independent Eagles, Ambrus SRL, Baby Pan SRL,
Coats SRL, Composesorat Merești, Composesorat Lueta, eColombo SRL, Ecotech Aqua SRL,
Ergopoint SRL, Euro Ecologic SRL, Fundația Communitas, Forumul Tineret Vlăhița, Lázár
Travel SRL, Lemmaco Folis SRL, Magazinul Csemege Lueta, Midan Impex SRL, Pancom
Sz&R SRL, Pergament Office SRL, Printerka Tech SRL, Profilaxis Pump and Control SRL,
Service AWG SRL, Silvimex SRL, Sincron SRL, Sindicatul Downstream, S&K Tankclean SRL,
Zita Serv Com SRL

