
 

 

 

  

Raport de activitate 

Fundația „Szent Gellért Alapítvány” 

2016 

 
Ce-i asta?: raportul de activitate 2016 al Fundației Szent Gellért 

Pentru cine? : pentru cei interesați, pentru sponsorii noștri, pentru grupurile noastre țintă 

De ce? : pentru a face un rezumat al anul trecut prin spunerea lucrurilor importante pe care le-am 

îndeplinit în anul 2016  

Unde am desfășurat activitățile noastre?: în Vlăhița, în Selters, în Odorheiu Secuiesc, în Lueta, în 

Căpâlnița, etc.  

Ce am făcut în anul 2016? :  

- am făcut tot ce ținea de noi și anul acesta ca să realizăm scopurile, obiectivele Fundației noastre 

formulate acum 23 de ani: să dăm o mână de ajutor oamenilor cu dizabilități și să educăm 

tineretul în spirit creștin 

- în anul 2016 am organizat mai mult de 35 de programe pentru grupurile noastre țintă  

- este o mare plăcere pentru noi că am terminat și instalarea sistemului de încălzire centrală în 

Casa de Reabilitare și Recreere Szent Gellért în Selters 

- construirea atelierului și depozitului nostru protejat la sediul Fundației se face în continuu 

 

Ce simțim noi/ ce este în inimile noastre?  

- ne gândim la succesele și eșecurile noastre cu recunoștință, suntem bucuroși că avem 

posibilitatea de a lucra, de a servi comunitatea în care trăim  

- suntem recunoscători pentru prezența, providența și suportul lui Dumnezeu  

- le mulțumim voluntarilor, sponsorilor noștri că îi permit să fie instrumentele providenței lui 

Dumnezeu 

Cine suntem noi? : personalul Fundației Szent Gellért Alapítvány, voluntarii Fundației,  partenerii și 

sponsorii Fundației 

 

 Pentru copii mici: 

 

Ce?: Club copil-mamă 

Pentru cine? : pentru copii mici și mame 

Când? :  în fiecare săptămână: zilele de marți 

de la ora 12  

Unde?: la sediul Fundației, în camera Szent 

Erzsébet 

De ce?:  ca mamele să împărtășească 

experiențele lor legate de educația, creșterea 

copiilor și ca copii să joace împreună 

Numărul participanților: 12 mame și copii 

lor 

Responsabil program:  Márton Veronika  



 

 

 

  

Ce?: Educație timpurie 

Pentru cine?: pentru copii mici și mame 

De ce? : pentru ca copii din comunitatea noastră 

să aibă posibilitatea de a-și dezvolta mentalitatea, 

vocabularul lor, precum și abilitățile lor sociale, 

interactive,- de observare și motorii  

Când?: săptămânal:   în fiecare joi, în 3 grupuri 

Unde? : la sediul Fundației, în camera Szent 

Erzsébet 

Numărul participanților: 14 mame si copii lor 

Responsabil program: asistentul social Péter 

Beáta de la Caritas 

 

Pentru copii care merg la școală 

deja: 

 

Ce?:  Colțul Artizan 

Pentru cine?: pentru copii care merg la 

școală deja 

De ce?: ca copii să creeze ceva, să încerce 

diferite tehnici pe parcursul programelor 

artizanate tematice 

Când?: trimestrial, sâmbătă dimineața 

Unde? : la sediul Fundației 

Numărul participanților:  60-70 

Responsabil program: personalul și 

voluntarii Fundației  
 
 

 

 

 

Ce?: Concurs desene 

Pentru cine?: pentru copii de la școală 

De ce? : ca copii să se pregătească de sărbători 

atât în fizic cât și în suflet, lucrările cărora să 

fie expuse în biserici și ca copii să fie premiate 

pentru desenele lor  

Când?: La Paști și la Crăciun 

Unde? : la cele două parohii romano-catolice 

din Vlăhița (Szentkeresztbánya, 

Szentegyházasfalu), la Căpâlnița și la Lueta  

Numărul participanților: am primit mai mult 

de 500 de desene la ambele concursuri 

Responsabil program:  personalul și 

voluntarii Fundației  

 



 

 

 

  

 
Ce?: Tabără de cunoaștere de sine ,, Reflexie : 

Oglindă - Imagine '' ( ,,Tükör – Kép '') 

Pentru cine?: copiilor în vârsta de  6-12 ani  

De ce? : cel mai important scop al taberei este 

educația spirituală și mentală a copiilor cu 

ajutorul programelor de cunoaștere de sine, 

programelor biblice și artistice  

Când?: 26 iunie- 2 iulie 2016 

Unde? : în Selters , Casa de Reabilitare și 

Recreere Szent Gellért 

Numărul participanților: 50  

Responsabil program:  personalul și 

voluntarii Fundației  

 

 

Ce?: Tabără Limba Engleză și Biblică  

Pentru cine?:  copiilor în vârsta de  6-12 

ani 

De ce? : ca participanții să învețe limba 

engleză dimineața - cu ajutorul voluntarilor 

noștri vorbitori de limba engleză - și ca să 

primească cunoștințe biblice în modalități 

interactive după-amiază 

Când?: anual, în august (22-26 august 

2016 ) 

Unde? : la sediul Fundației 

Numărul participanților: 29 

Responsabil program:  personalul și 

voluntarii Fundației   

 

 

 

Ce?: Zile la joacă 

Pentru cine?: pentru copii 

De ce? : invităm cei care sunt 

interesați la un program de 1 oră ca 

Ziua Copiilor să fie într-adevăr o 

experiență bună și valoroasă  

Când?: 31 mai- 1 iunie  

Unde? : la sediul Fundației 

Numărul participanților: 180  

Responsabil program: personalul 

Fundației  

 

 

 



 

 

 

  

 

Ce?: Școala Altfel 

Pentru cine?: pentru copii/tineri 

De ce? : ca săptămâna ,, Școala Altfel'' să fie 

și mai valoroasă am organizat un program de 1 

oră de a sensibiliza elevii din clasele V-VIII.  

Când?: 21-21 aprilie 2016  

Unde? : sala de ceremonie a școlii Gábor 

Áron din Vlăhița 

Numărul participanților: 125 

Responsabil program: personalul Fundației  

 

 

 

 

 

 

Ce?:Tabără de cunoaștere de sine ,, Reflexie 

: Oglindă - Imagine '' II  ( ,,Tükör – Kép '')- 

pentru adolescenți 

Pentru cine?: pentru tineri/adolescenți 

De ce? : ca să dea valoare și să educe tinerii  

Când?: 3-7 iulie 2016  

Unde? : în Selters, Casa de Reabilitare și 

Recreere Szent Gellért 

Numărul participanților: 20 

Responsabil program:  personalul și 

voluntarii Fundației  

 

 

 

 

 

Ce?: Expoziție în Advent 

Pentru cine?: pentru copii/ tineri 

De ce? : ca să le dăm o extră valoare copiilor/tinerilor în 

pregătirea lor de sărbători. În 2016 tema noastră a fost „Crăciun 

de hârtie” 

Când?: 6-9 decembrie 2016 

Unde? : la sediul Fundației 

Numărul participanților: au participat 581 copii la 

evenimentul de 1 oră 

Responsabil program: personalul Fundației  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Ce?: Tabără de Artă Plastică – orientare 

în carieră  

Pentru cine?: pentru copii în vârsta de 

7-14 ani 

De ce? : ca copii să guste bucuria 

creației, să învețe tehnica colorării cu 

cretă pastel, să ia informații despre 

animație, etc.  

Când?: acest program a fost organizat 

pentru prima dată în 2016 (18-23 iulie) 

Unde? : în Selters, Casa de Reabilitare 

și Recreere Szent Gellért 

Numărul participanților: 30 copii, 10 

voluntari  

Responsabil program: personalul 

Fundației, artista Mihály Adél  

 

Pentru tineri: 

Ce?: Grupul de tineri 

Pentru cine?: pentru tineri  

De ce? : pentru a discuta ideile lor, punctele lor 

de vedere de-a lungul valorilor creștine. În anul 

2016 tema de bază a programelor organizate 

săptămânal a fost milostenia 

Când?: tinerii se întâlnesc o dată pe săptămâna: 

vineri sau sâmbătă  

Unde? : la sediul Fundației și în casa de tineret 

din Szentkeresztbánya 

Numărul participanților: 15-25 

Responsabil program:  personalul și voluntarii 

Fundației  

 

Ce?: ,, Trupa de teatru''  Szent Imre 

Pentru cine?: pentru tineri 

De ce? : scopul acestui grup este 

organizarea spectacolelor religioase și de a 

oferi spectatorilor o experiență spirituală 

Când?: în perioada de Paști și Rusalii  

Unde? : în 2016 am prezentat publicului 

spectacolul nostru ,, Patimile lui Hristos'' 

în aer liber la următoarele locații: 

Căpâlnița, Szentkeresztbánya, Cristur și 

Deva.  

- tot în anul 2016 am participat la 

Conferința ,, Europassion'' în Polonia 

Numărul participanților: 50 

Responsabil program:  personalul și 

voluntarii Fundației  

 



 

 

 

  

 

Ce?: Exercițiu spiritual  

Pentru cine?: pentru tineri  

De ce?: ca tinerii, participanții să obțină o 

reîncărcare spirituală pentru anul nou școlar 

Când?: la începutul lunii septembrie a fiecărui an  

(2-4 septembrie 2016)  

Unde? : în Selters, Casa de Reabilitare și Recreere 

Szent Gellért 

Numărul participanților: 21 

Responsabil program:  personalul și voluntarii 

Fundației  

 

 

Ce?: Tură 

de rugăciune 

Márton Áron  

Pentru 

cine?: pentru tineri/adulți  

De ce? : este un exercițiu spiritual tip drumeție în natură. 

Retragerea în natură are scopul de a ajuta oamenii să-și găsească 

vocația și să se întâlnească cu Dumnezeu în liniștea și frumusețea 

naturii 

Când?: 23-31 iulie 2016 

Unde? : în natură, Vlăhița- Selters- Băile Pucioasa din Sîntimbru 

– Peștera Merești- Șumuleu Ciuc   

Numărul participanților: 30 

Responsabil program: personalul Fundației, 6 însoțitori ( 

călugări, surori franciscane, iezuiți) 

 

  

Pentru persoane cu dizabilități și familiile lor: 

 

 

Ce?: Dezvoltare personalizată 

Pentru cine?: pentru copii mici cu dizabilități 

mintale 

De ce? : ca aceste copii să primească ajutor în 

ceea ce privește dezvoltarea lor: să învețe să 

vorbească, să numere, să citească  

Când?: săptămânal 

Unde? : la sediul Fundației, în sala Szent 

Erzsébet 

Numărul participanților: 9 

Responsabil program: Lőrincz Kinga - 

psihopedagog 



 

 

 

  

Ce?: Fizioterapie 

Pentru cine?: se recomandă pentru 

persoanele cu afecțiuni ale coloanei 

vertebrale, cu luxația gleznei,  pentru 

pacienții care au suferit hemoragie 

cerebrală sau au alte afecțiuni musculo- 

scheletice 

De ce?: ca simptomele menționate mai 

sus să fie gestionate cu ajutorul 

fizioterapiei individuale  

Când?: săptămânal  

Unde? : la sediul Fundației, în sala de 

gimnastică Szent Imre  

Numărul participanților: 36 

Responsabil program: Mihály 

Zsuzsanna - terapeut 

 

 

 

Ce?:  Încadrarea în muncă a adulților cu 

dizabilități  

Pentru cine?: pentru adulții cu handicap 

din orașul nostru și din localitățile vecine  

De ce? : ca să ajutăm integrarea în societate 

a persoanelor cu dizabilități și să-și dezvolte 

abilitățile cu activități personalizate 

Când?: săptămânal: miercuri 

Unde? : la sediul Fundației 

Numărul participanților: 

Responsabil program: personalul 

Fundației 

 

Ce?: Tabără „Însoțitor” ( „KiSérŐ” ) + instruire  

Pentru cine?: pentru familiile care au persoane cu dizabilități în 

familie 

De ce? : ca familiile (părinți, frați) persoanelor cu dizabilități să 

se întâlnească, să asculte prezentări profesionale, să împartă 

experiențele unul cu altul, să relaxeze puțin  

Când?: în luna iulie a fiecărui an (13-17 iulie 2016 )  

Unde? :  în Selters, Casa de Reabilitare și Recreere Szent Gellért 

Numărul participanților: 11 familii 

Responsabil program: personalul Fundației 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Ce?: Programul ,,Îngerul păzitor'' 

Pentru cine?: persoanelor cu dizabilități și 

persoanelor sănătoase  

De ce?: să creeze o legătură între persoanele 

cu dizabilități și persoanele sănătoase. Acest 

program are ca scop și ca întâlnirea să fie 

relaxantă, să fie o experiență unică și 

valoroasă pentru noi toți 

Când?: trimestrial, tematic ( Carnaval, 

Paște, Felicitare vară, Bal în memoria 

culesului viei, Crăciun) 

Unde? : la Vlăhița, la Lueta, la Căpâlnița. În 

anul 2016- Carnaval: la Vlăhița, Felicitare 

vară: la Selters, Bal în memoria culesului 

viei: la Căpâlnița  

Numărul participanților: 65-75 

Responsabil program: personalul și voluntarii Fundației 

 

 

                                                                                    

Ce?: Tabără ,,Îngerul păzitor'' 

Pentru cine?: pentru echipa programului ,,Îngerul 

păzitor'' 

De ce?: ca să avem și mai multe întâlniri prin 

experimentarea bucuriei de a fi împreună. 

Programul săptămânii este foarte complex: 

programe spirituale, activități de artizanat, jocuri și 

activități de Team Building 

Când?: în luna iulie a fiecărui an (9-13 iulie 2016 

) 

Unde?: în Selters, Casa de Reabilitare și Recreere 

Szent Gellért 

Numărul participanților: 45 participanți  ( 

persoane cu dizabilități + însoțitori) 

Responsabil program: personalul și voluntarii Fundației 

 

Ce?: Transport  

Pentru cine?: pentru persoane cu dizabilități 

De ce?: ca copii cu dizabilități să ajungă la școală, ca tinerii 

cu scaun de rotile să ajungă la locul lor de muncă, la cabinete 

medicale, la teatru sau la alte programe  

Când?: pe tot parcursul anului  

Unde?: România, Ungaria 

Numărul participanților: în anul 2016 Fundația noastră a 

asigurat transport pentru 30 persoane cu dizabilități  

Responsabil program: György Attila  

 



 

 

 

  

 

Ce?:  „Pot s-o fac chiar cu dizabilitățile mele” 

– instruire pentru o viață mai independentă 

Pentru cine?: pentru persoane cu dizabilități  

De ce?: de a învăța diferite profesii în funcție 

de abilitățile lor (datorită sprijinului acordat de 

Asociația ,, Pro Educatione Miercurea- Ciuc)    

Când?: pe tot parcursul anului 

Unde?  : la sediul Fundației -  „ atelierul 

nostru este locul nostru” (a „mű helyünk, a 

műhelyünk”)  

Numărul participanților: în anul 2016 la 

această instruire au participat 5 persoane cu 

dizabilități: au învățat jurnalism, cusut și luare 

a lumânare 

Responsabil program: personalul Fundației 

 

 

 

 

Ce?: Ziua sportivă 

Pentru cine?: pentru persoane cu dizabilități   

De ce?: ca și persoanele cu diferite dizabilități 

să aibă posibilitatea de a face sport  

Când?: în luna octombrie a fiecărui an (13 

octombrie 2016)  

Unde? : Sală de sport- Odorheiu Secuiesc  

Numărul participanților: 100 persoane cu 

dizabilități + 20 însoțitori 

Responsabil program: personalul și 

voluntarii Fundației  

 

  

 

Pentru persoanele vârstnice și 

bolnave 

 

Ce?: Acțiuni caritative 

Pentru cine?: pentru persoane defavorizate, 

persoane vârstnice, persoane bolnave și pentru 

familii mari  

De ce?: cu conducerea Ordinului Cavalerilor 

Ioaniți din Germania și a firmei ATU, cu 

sprijinul Fundaților LIA din Transilvania și 

Germania dăm niște pachete cadou nevoiașilor 

pentru a ajuta puțin viața lor de zi cu zi 

Când?: în ianuarie (fiecare an)  

Unde? : Szentegyházasfalu(o parte a orașului 

Vlăhița), Lueta, Căpâlnița  



 

 

 

  

Numărul participanților: în anul 2016 am distribuit 450 pachete în total 

Responsabil program: personalul și voluntarii Fundației   

 

 

Ce?: Ziua bătrânilor 

Pentru cine?: pentru persoanele vârstnice 

De ce?: suntem activi în organizarea evenimentelor pentru persoane 

mai vârstnice două ori pe an. Scopul nostru este să le oferim bătrânilor 

câte un pachet cu produse alimentare împreună cu amabilitatea și 

atenția noastră 

Când?:  în octombrie: Ziua bătrânilor (1 octombrie 2016), în 

februarie: Ziua Mondială a Bolnavului ( 7 februarie 2016)  

Unde? : în ambele părți ale orașului nostru: Szentkeresztbánya, 

Szentegyházasfalu 

Numărul participanților: 140+160 pachete cu alimente  

Responsabil program: personalul și voluntarii Fundației  

 

Ce?: Împrumutul 

mijloacelor auxiliare 

medicale  

Pentru cine?:  pentru persoane defavorizate, persoane 

vârstnice, persoane bolnave 

De ce?: vrem să ajutăm oamenii menționate mai sus ca să 

aibă o viață cât mai confortabilă cu împrumutul oricăror 

dintre următoarele mijloace medicale: cadre de mers, 

cârje, paturi spital, scaune WC, aparate de respirat 

Când?: pe tot parcursul anului  

Unde? : la sediul Fundației 

Numărul participanților: în anul 2016 am atribuit 

mijloace medicale specifice pentru mai mult de 100 

persoane în regiunea noastră 

Responsabil program: personalul Fundației și Caritas 

 

Programele noastre deschise:  
 

 

 

Ce?: Voluntariat 

Pentru cine?: pentru oricine este interesat  

De ce?: Fundația noastră organizează 

programele, evenimentele cu ajutorul 

voluntarilor săi 

Când?: se organizează întâlniri pentru 

voluntari la fiecare 2 luni  

Unde? : la sediul Fundației și la diferite 

programe  

Numărul participanților: în 2016 mai mult 

de 120 persoane au contribuit la activitatea 

Fundației  

Responsabil program: personalul Fundației 



 

 

 

  

 

 

Ce?: Grup de rugăciune Szent Rita   

Pentru cine?: pentru oricine este 

interesat  

De ce?: cu scopul de a întări credința în 

Dumnezeu, de a împărtăși bucuriile și 

grijile lor și să se roage unul pentru altul. 

Ele sunt care se roagă și pentru 

programele, evenimentele Fundației.  

Când?: acest grup spiritual are întâlniri 

2 ori pe lună  

Unde? : la sediul Fundației 

Numărul participanților: grupul acesta 

a avut 25 membrii activi în 2016  

Responsabil program: personalul și 

voluntarii Fundației 

 

 

 

 

Ce?: Hramul Sf. Gellért  

Pentru cine?: pentru oricine este interesat  

De ce?:  acest hram este organizat pe ziua lui Sf. Gellért ca să-i 

mulțumim lui Dumnezeu întregul an de activitate al nostru și să-i 

cerem putere pentru anul următor  

Când?: în luna septembrie a fiecărui an ( 24 septembrie 2016) 

Unde? : în Selters, Casa de Reabilitare și Recreere Szent Gellért 

Numărul participanților: în 2016 preotul Major Sándor a celebrat 

liturghia și mai mult de 400 pelerini au participat la acest eveniment  

Responsabil program: personalul și voluntarii Fundației 

 

 

 

Ce?: Ziua 

Copilului 

Pentru cine?: pentru copii  

De ce?: colaborăm în organizarea Zilei Copilului în 

fiecare an ca să le oferim copiilor o zi plină de 

experiențe neuitate și valoroase  

Când?: în jurul Zilei Copilului ( 17 iulie 2016 )  

Unde? : pe terenul de sport din Vlăhița 

Numărul participanților: la acest program au 

participat aproape 400 de copii și părinții lor 

Responsabil program: personalul și voluntarii 

Fundației, Consiliul local al orașului Vlăhița,  

Forumul Tinerilor din Vlăhița (SZIF) 

 

 



 

 

 

  

 

Ce?: Cavalcada de Crăciun  

Pentru cine?: pentru oricine este interesat  

De ce?: ca inimile și atenția participanților 

să fie duse mai aproape la adevăratul sens 

al Crăciunului : nașterea micuțului Isus 

Hristos 

Când?: în luna decembrie a fiecărui an ( 18 

decembrie 2016 ) 

Unde? : la piața orașului Vlăhița  

Numărul participanților: au participat 

mai mult de 600 de interesați la acest 

eveniment de o zi 

Responsabil program: personalul și 

voluntarii Fundației, Consiliul local al 

orașului Vlăhița,  

Forumul Tinerilor din Vlăhița (SZIF) 

 

Ce?: Corul și orchestra de tineret 

Pentru cine?: pentru oricine este 

interesat  

De ce?: ca să laude pe Dumnezeu cu 

muzică și cântec, ca liturghile să fie și 

mai armonice prin itermediul muzicii 

lor  

Când?: pe tot parcursul anului  

Unde? : probele se țin la sediul 

Fundației, cânt în cele două biserici 

romano-catolice din orașul nostru 

Numărul participanților: 25 

Responsabil program: personalul și 

voluntarii Fundației 

 

 
Ce?: Sprijinire 

Pentru cine?: pentru persoane cu dizabilități 

De ce?: ajutăm afacerile locale și cele din zonă ca suportul lor să ajungă 

la nevoiași, la oamenii cu dizabilități în circumstanțe potrivite  

Unde? : la sediul Fundației  

Numărul participanților: în  2016 am sprijinit 6 persoane cu dizabilități  

Responsabil program: personalul și voluntarii Fundației 

 

Ce?: Casa Ferenc 

Pentru cine?: pentru persoanele cu dizabilități care au rămas singuri 

De ce?: ca oamenii cu dizabilități să nu fie lăsate singuri, fără 

supraveghere, ca cineva să aibă grijă de ei 

Unde? : Str. Tamási Áron nr. 3, Odorheiu Secuiesc 

Numărul participanților: 2 persoane cu dizabilități, 2 îngrijitori  

Responsabil program: personalul Fundației și Surorile Franciscane din 

Mallersdor 



 

 

 

  

 

 Dezvoltăm și ne dezvoltăm 

 

 

Ce?: curățarea zonei din jurul apei minerale în 

Selters, dezvoltarea depozitului, atelierului și a 

caselor, instalarea sistemului de încălzire 

Pentru cine?: pentru grupele noastre țintă 

De ce?: pentru a asigura un spațiu adecvat și 

condiții bune programelor, activităților noastre   

Unde?: sediul Fundației Szent Gellért și Casa 

de Reabilitare și Recreere Szent Gellért 

Ce s-a realizat?  montarea pavajelor și a 

ferestrelor, instalarea sistemului de încălzire, 

punerea în operare a izolației, lucrări de 

electromontaj interior,  vărsarea zgurei 

 

 
 


