„O picătură de iubire sinceră este mai nobilă decât științe nemărginite.”
Assisi Szent Ferenc
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Urare
Următoarea citată mi-a venit în minte atunci când am fost rugat să apreciez activitățile Fundației Szent Gellért:
"Există obligații, impulsuri interne care nu încetează niciodată, se opresc doar cu ultima suflare a vieții noastre: trebuie
să desfășurăm activități până când suntem în viață"
Fondatorul și creatorul Fundației Szent Gellért – preotul Portik Bakai Sándor -a lucrat până la ultima suflare a lui
pentru ca funcționarea Fundației să ajungă în mâinile unor persoane în viața cărora creștinismul, credința în viitor, respectul
față de ceilalți și respectul față de vârstnici sunt importante.
Sunt bucuros și mândru de faptul că angajații și voluntarii Fundației lucrează cu toată puterea lor pentru a face viața
celor nevoiași mai frumoasă și mai variată.
Sunt convins că măreția și sacrificiul real nu sunt niciodată în zadar, așa cum nici munca, nici efortul, nici sacrificiul
intelectual, spiritual și material al Fundației din ultimii 25 ani nu au fost zadarnice.
Nimic nu a fost în zadar, deoarece Fundația ,,noastră" Szent Gellért consideră că este important să acordăm atenție
tuturor categoriilor de vârstă din comunitatea noastră. Începând cu copii, în sufletele cărora Fundația a reușit să planteze
faptul că lucrarea comună – activitățile artizanale, pregătirea coroniței de Advent - sau dăruirea celor care trăiesc singure
este un act frumos și altruist. Continuând cu tinerii care au putut să trăiască spiritul creștin în cadrul ,, Trupei de teatru''
Szent Imre. Prin cursurile lor pentru logodiți, mulți tineri au conștientizat faptul că trăirea într-o familie, trăirea într-o familie
creștină este amanetul viitorului. Ajutarea persoanelor cu dizabilități este, de asemenea, o prioritate pentru ei. Ei văd omul în fiecare persoană și oferă
o mână de ajutor, de aceea pot și ei să se simte oameni cu valori foarte mari. Nu în ultimul rând, paleta lor se îmbogățește prin menținerea respectului
față de persoanele în vârstă.
Toți avem datoria de a ne concentra asupra viitorului, toate activitățile Fundației Szent Gellért urmăresc viitorul, supraviețuirea și transferul de
valori.
Primăria locală a recunoscut și apreciază activitățile lor de creare a valorii și sprijină financiar Fundația, fiindcă avem același scop: să
oferimgeneraților viitoare un oraș mai bun și mai viabil unde merită -și chiar este un privilegiu- să trăim.
Aș dori ca cât mai multe persoane să simtă că suntem o comunitate coezivă prin munca Fundației și să putem continua să ne bucurăm de
fructele cuvintelor bune, faptelor de ajutor și muncilor sacrificiale.
Molnár Tibor,
primarul orașului Vlăhița

Comemorarea fondatorului Fundației Szent Gellért: preotul Portik Bakai Sándor
Timp de un an putemcăuta pe Cel care a fost aici cu noi timp de treizeci de ani numai în ochii care ne privesc din
imagini.
A fost printre noi, unul dintre noi ... și totuși el a fost cel care ne-a condus, uneori ne-a zburat și ne-a ,,mișcat’’ să
credem, să facem.
Am văzut mărimea domnului paroh Portik Bakai Sándor și anterior, dar după plecarea lui această mărime a
început să crească și mai mult în noi.
Ne amintim, evocăm, facem treaba noastră, pentru că aceasta este cea mai mare moștenire a „șefului“ Fundației
Szent Gellért: de a face ceva frumos pentru comunitatea noastră, pentru tinerii noștri, pentru persoanele cu dizabilități din
jurul nostru.
Cu viața pe care Portik Bakai Sándor a trăit-o ne-a arătat valoriile reprezentate de el: de a trăi, de a lucra, de a
încuraja "mișcarea".
În urmă cu 25 de ani Fundația Szent Gellért a venit la viață datorită credinței și "mișcării" lui.
Acum - fără el, dar totuși cu el- privim înapoi la ultimii ani. Facem acest lucru cu un dublu sentiment: ne uităm înapoi și ne desfatăm la ceea ce
Dumnezeu a făcut prin persoana domnului paroh Portik Bakai Sándor, iar pe de altă parte încercăm să înțelegem următorul lucru prin viața și moartea
lui: timpul acțiunii, timpul ,,mișcării’’ se termină odată. Deci, trebuie să ne facem treaba în casa acestei Fundații așa cum a făcut și El. Trebuie să dăm
mai departe ,,mișcarea" celor care vin după noi.
Dragul „Șef“, aspectul tău de pe imaginine îndeamnă să rămânem în „ mișcare“ și să punem și alțiiîn „mișcare“:de a iubi și de a servi pe
Dumnezeu și pe semenii noștri.
Aceasta este moștenirea ta și această moștenire este sfântă pentru noi.

György Ida, membru al Fundației
În numele angajațiilor Fundației Szent Gellért

Fundația Szent Gellért:

Proiect/
Program

Scop

Grup țintă

Locație

Regularitate

Rezultat

Parteneri/
Sponsori

1.Viața
Fudației
Szent
Gellért

- acordarea
sprijinului
persoanelor cu
dizabilități
- educarea tinerilor
în spirit creștin
- acordarea
sprijinului
persoanelor în vârstă
și familiilor mari

- persoane cu
dizabilități
- tineri
- copii mici
- elevi
- persoane în
vârstă
-bolnavi
- persoane
defavorizate

Vlăhița: Sediul
Fundației Szent
Gellért

fiecare zi

- 34
programe/proiecte
îndeplinite
- prezența a
93voluntari în
activitatea Fundației
- 16 concursuri de
succes
-lucrări de instalare
electrică
- construcții
-amenajarea
teritoriului în jurul
Casei de Reabilitare
și Recreere Szent
Gellért
din Selters

Parteneri relevanți:Asociația Comunității
Surorilor Franciscane ,, Sub Ocrotirea
Sfântei Familii din Mallersdorf ’’, Caritas,
Fundația Institutio Pro Educatione
Transilvaniensis, Asociația Handicapaților
Fizici Județul Harghita, Fundația LIA și
Wolter, Administrația Locală din Vlăhița
,Căpâlnița și Lueta, SZIF, Surori
Ajutatoare, Asociația Microregională
Homorodului de Sus
Sponzori relevanți:BGA Zrt, Consiliul
Județean Harghita, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului
Harghita, Administrația Locală Odorheiu
Secuiesc, Karsai Hargita Plast KFT,
Lemmaco Folis KFT
Persoane Fizice: Alex Boehm, Dobos
Dávid, Max Hasenöhrl, Spita Mihai, Püsök
Ferenc, id. Dániel Ignác, Egyed Zsuzsánna,
Mihály József, Simó Attila
Alți parteneri și sponzori:Aqua Nova
KFT, Profilaxis Pump and Control SRL,
Ratus KFT, HarPakrom KFT, SC Balast
Centrum KFT , Set Prod Com, Tigra Will
KFT, Frieske Pan KFT, NexpertaSolutions
KFT, Pardoseli Beton Service SRL,
Rombeer SRL, ALT Technologies
Transylvania, Ambrus KFT, Bauhaus
Service KFT, Care2Travel Egyesület, Euro
Ecologic KFT, Harmopan KFT, Lázár
Travel KFT, Lövétei Csemege üzlet,
Midan Impex KFT, Pancom Sz&R KFT,
Service AWG KFT, Székelyudvarhelyi
Sportcsarnok, Melinda Impex Instal,
Frandes Attila IF, Mibarex KFT, Petőfi
Kör Ingolstadt, Száz Péter Melinda IF

Selters: Casa de
Reabilitare și
Recreere Szent
Gellért
Odorheiu Secuiesc:
Casa Francisc

Pentru copii mici:

Proiect/ Program

1. Club copil-mamă

2. Educație
timpurie– Caritas

Scop

Grup țintă

Locație

Regularitate

Rezultat

Sponzor/i

- sprijinirea
mamelor cu copii
mici în legătură
cu creșterea și
educarea copiilor

Mamele și copii lor
mici

Sediul Fundației
Szent Gellért,
camera Szent
Erzsébet

În fiecare marți

- 30 de participanți
(8 mame, 22copii)
- socializarea copiilor
mici
„întoarcerea”mamelor
cu 2-3 copii

-Karsai Hargita Plast KFT
- Dobos Dávid

- dezvoltarea
copiilor între 0-3
ani

Mamele și copii lor
sub 3 ani

Sediul Fundației
Szent Gellért,
camera Szent
Erzsébet

În fiecare joi

- în 3 grupuri,19 de
participanți
-dezvoltarea mentală,
dezvoltarea
vocabularului, a
abilităților sociale,
interactive, de
observare și motorii a
copiilor participanți

Caritas

Pentru copii:

Proiect/ Program

1. Pregătirea coroniței de
Advent

2.Concurs desene

3.Expozție în Advent

Scop

Grup țintă

Locație

Regularitate

Rezultat

Sponzor/i

-experiența bucuriei
de creare
-pregătirea pentru
Crăciun
- pregătirea coroniței
de Advent din
materiale naturale

Copii școlari

Casa de cultură
Gábor Áron,
Vlăhița

30.11.2017

- a ajuns o coroniță
de Advent în 146
familii
-copii au fost
însoțiți de un
părinte  au făcut
coronița împreună

- Bethlen Gábor
Alap (BGA Zrt)
- Administrația
Locală din Vlăhița

- ca copii să se
pregătească de
sărbători atât în fizic
cât și în suflet
- creația poate să fie
uneori și un program
de familie

Copii școlari

Cele două parohii
De două ori pe an: la
romano-catolice din Paști și la Crăciun
Vlăhița
(Szentkeresztbánya,
Szentegyházasfalu )
Căpâlnița
Lueta

-expoziția a897
desene tematice ale
copiilor în 4 locații
- recompensarea
muncii copiilor

- Asociația
Comunității
Surorilor
Franciscane ,, Sub
Ocrotirea Sfântei
Familii din
Mallersdorf ’’din
Odorheiu Secuiesc
- Mihály József

- ca copii preșcolari
șișcolari să se
pregătească de
Crăciun
- tematică: Steaua
din Betleem

Copii din
grădiniță, copii
școlari

Sediul Fundației
Szent Gellért,
Vlăhița

-420 de copii au
participat la
expoziția Steaua din
Betleem
- participanții au
plecat ca niște
„stele” strălucitoare

Karsai Hargita Plast
KFT

5-8 decembrie,2017

- educarea spirituală
și mentală a copiilor
în spirit creștin

Copii între 7-14
ani

Casa de Reabilitare
și Recreere Szent
Gellért, Selters

25 iunie -1 iulie, 2017
10 -15 iulie, 2017

-Dezvoltarea
valorilor creștine a
71 de participanți
prin experiența
cunoașterii de sine,
biblică și artizanală
- 2 tabere

- Direcția Generală
de Asistență Socială
și Protecția
Copilului Harghita
- Petőfi Kör
Ingolstadt
- Midan Impex KFT

-experiența
poveștilor bibilice
- învățarea limbii
engleze cu jocuri

Copii între 7-14
ani

Sediul Fundației
Szent Gellért,
Vlăhița

21-25 august, 2017

5.Tabără Limba Engleză și
Biblică

- 41 participanți
- 3 voluntari
internaționali în
predarea limbii
engleze
- 4 voluntari "mici"

- Asociația
Care2Travel
- Administrația
Locală din Vlăhița

Copii între 7-14
ani

Casa de Reabilitare
și Recreere Szent
Gellért, Selters

14-19 august,2017

6.Tabără de artă
,, Orientare de profesie’’

- dezvoltarea
creativității copiilor
și aptitudinile lor
artistice

40 de participanți au
făcut cunăștință cu
4 tipuri diferite de
artă

-Consiliul Județean
Harghita
- Karsai Hargita
Plast KFT
- Frandes Attila IF

4. Tabără de cunoaștere de
sine ,, Reflexie: OglindăImagine’’

Pentru tineri:

Proiect/ Program

Scop

Grup țintă

Locație

Regularitate

Rezultat

Sponzor/i

1. Grupul de tineri:
Grupul de adolescenți
Grupul de„maturi”

2.,, Trupa de teatru''
Szent Imre:
- Patimile lui Hristos în
aer liber

3. Școala altfel

4. Exercițiu spiritual

-educarea tinerilor
adolescenți și a
tinerilor maturi în
spirit creștin

Tineri

Casa de tineret din
Szentkeresztbánya,
Sediul Fundației
Szent Gellért

În fiecare
săptămână, în 2
grupuri pe zilele
de joi și vineri

- 65-75 participanți
- 2 grupuri în funcție de
categorie de vârstă
-tinerii adolescenți fac
rost de experiențe
comunitare
- tinerii maturi pot vorbi
despre problemele lor în
comunitate
- implicarea a 44 tineri în
prezentarea spectacolului
- participarea tinerilor în
experiențele spirituale și
comunitare
- educarea tinerilor

-Bethlen Gábor
Alap (BGA Zrt)
- Dobos Dávid

-educarea tinerilor în Tineri și
spirit creștin
spectatori
- câștigarea de
experiență în misterul
mântuirii
- prezentarea
suferinței lui Iisus
- evanghelizare

Siculeni
Ciceu
Lueta
Szentegyházasfalu

În fiecare an, în
perioada de Paști

- predarea primului
ajutor pentru tineri
- intensificarea
sentimentului de a-și
lua răspundere

tineri

Liceul Gábor Áron,
Școala
GeneralăMártonffi
János,
Scoala Generală
Kriza János

29-31 mai, 2017

-elevii din cele trei școli
au participat la simulări
de accidente și la
instruire de prim ajutor

Elsősegélynyújtás
Oktatásáért
Alapítvány

- intensificarea vieții
spirituale a tinerilor
- reîncărcare
spirituală

tineri

Casa de Reabilitare și
Recreere Szent
Gellért, Selters

1-3 septembrie,
2017

- 22 interesați au meditat
împreună despre
„responsabilitate și
libertate”
- lider spiritual:novice
iezuit Nevelős Gábor

Bethlen Gábor
Alap

Bethlen Gábor
Alap (BGA Zrt)

5.Tură de drumețieși
rugăciune Márton Áron

6.Tabără Pure Fashion

7. Corul și orchestra de
tineret

- aprofundarea
relației dintre
participanți și
Dumnezeu
- clarificarea
profesională
- ghid pentru cei care
încă caută pe ei înșiși
- educarea fetelor
adolescente,
dezvolatarea
personalității lor
- întărirea vocației lor
care vine de la
Dumnezeu

Tineri din
Bazinul
Carpatic

În natură: traseul
Vlăhița- Selters–
Sântimbru BăiPeștera Almási –
Șumuleu de Ciuc

22-30 iulie, 2017 -recreere și reîncărcare
spirituală- fizică a 33
participanți
- 8 lideri iezuiți

Iezuiți Maghiari
(Magyar Jezsuita
Rendtartomány)

Fete între 13-17
ani

Casa de Reabilitare și
Recreere Szent
Gellért, Selters

- a fost
organizată de
prima dată
– 4-7septembrie,
2017

- 24de participanți au
primit cunoștințe despre
cum să se trăiască bine
adolescența
- au primit experiențe
spirituale, de autocunoaștere, comunitare

- Segítő Nővérek
- Pure Alapítvány
- Administrația
Locală Vlăhița,
- Bethlen Gábor
Alap (BGA Zrt)

-de a fi prezent în
liturgie prin serviciul
de muzică

tineri

-în cele 2 biserici
romano-catolice din
Vlăhița, și în biserica
din Căpâlnița

În fiecare
săptămână

-întărirea credinței în
Dumnezeu a celor 20
membrii tineri
- ca liturghile să fie și
mai armonice prin
itermediul muzicii

Administrația
Locală Vlăhița

Pentru persoane cu dizabilități și

familiile lor:

Proiect/ Program

Scop

Grup țintă

Locație

Regularitate

Rezultat

Sponzor/i

1. Dezvoltare
personalizată

2. Încadrarea în
muncă a adulților
cu dizabilități

3. Tabără
„Însoțitor”
( „KiSérŐ” )
4. Programul
,,Îngerul păzitor''

5.Tabără
,,Îngerul păzitor''

-să ajute la dezvoltarea copiilor cu
dizabilități sau dificultăți de
învățare
- reabilitarea bolilor neurologice la
adulți

Copii, adulți

Sediul Fundației
Szent Gellért,
camera Szent
Erzsébet

În fiecare zi

Dezvoltarea fizică și
mentală a 10 participanți
(mișcare,vorbire,
numărare, citire)

- să contribuie la integrarea lor în
societate
- dezvoltarea capacităților
participanților
- activitate, muncă personalizată,
- artă dramatică

Adulți cu
dizabilități

Sediul Fundației
Szent Gellért,
camera Szent
István

În fiecare
săptămână
(miercuri)

- schimbul de experiență al
familiilor cu copii cu dizabilități
(părinți, frați, persoane cu
dizabilități)
- Îmbogățirea cunoștințelor
- integrarea în societate a
persoanelor cu dizabilități
- construirea relațiilor între
persoanele cu dizabilități și
sănătoase

familiile care
au persoane cu
dizabilități în
familie

Casa de
Reabilitare și
Recreere Szent
Gellért, Selters

5-9 iulie, 2017

persoane cu
dizabilități și
persoane
sănătoase

Vlăhița, Lueta,
Căpâlnița,
Selters

periodic
(Carnaval,Felicit
are vară, Bal în
memoria
culesului viei)

-17 participanți din 4
localități au participat la
aceste evenimente
- au lucrat în funcție de
abilitățile lor
- au participat la
prezentarea piesei Sf.
Ladislaus
- 40 participanți din
diferite localități
- întărirea familiilor în
dificultățile lor
- experiențe comunitare
-relaxare, recreere pentru
cei70participanți
- Ceremonia de
aniversare de 10 ani

-reîncărcarea fizică și spirituală a
tinerilor cu dizabilități și a
acompaniatorilor lor

- echipa
,,Îngerul
păzitor''
- tinerii cu
dizabilități și
acompaniatorii

Casa de
Reabilitare și
Recreere Szent
Gellért, Selters

2-6 iulie, 2017

- experiențe noi în viața a
25 persoane cu
dizabilități
- învățarea piesei Sf.
Ladislaus

Asociația
Comunității
Surorilor
Franciscane ,, Sub
Ocrotirea Sfântei
Familii din
Mallersdorf ’’din
Odorheiu Secuiesc
- Lemmaco Folis
KFT
- Simó Attila

-Administrația
Locală Odorheiu
Secuiesc
- Asociația Pro
Educatione
- Administrația
Locală Lueta
- Adminsitrația
Locală Căpâlnița
- Frieske Pan KFT
-Ambrus KFT
- Magazinul
Csemege din Lueta
- Egyed Zsuzsánna
- Direcția Generală
de Asistență
Socială și Protecția
Copilului Harghita

lor

6. Transport

7. „Pot s-o fac
chiar cu
dizabilitățile
mele” - instruire

8. Ziua sportivă

9. Casa
Franciscană

- transport cu mașini speciale
- crearea oportunității pentru viața
socială (școală, îngrijire medicală,
locul de muncă, teatru etc.) pentru
cei care nu sunt în stare să meargă
singuri
- instruirea diferitelor profesii în
funcție de abilității persoanelor cu
dizabilități

Persoane cu
dizabilități

În regiunea
noastră sau pe
teritoriul țării

În fiecare
săptămână, și
oricând este
necesar

transportul a 39 persoane

Persoane cu
dizabilități,
persoane
defavorizate

La atelierul din
sediul Fundației
Szent Gellért,
camera Szent
István, camera
Szent Margit

În fiecare
săptămână

- posibilități sportive pentru
persoanele cu dizabilități
- atrage atenția societății asupra
celor cu dizabilități
- Întâlnirea persoanelor cu
dizabilități din județele Harghita și
Mureș
- pentru a oferi uncămin
persoanelor cu dizabilități rămase
singuri

Persoane cu
dizabilități,
persoane
defavorizate

Sală de sportOdorheiu
Secuiesc

9. octombrie,
2017

- extinderea cunoștinței a
16 persoane în
următoarele
domenii:grădinărit,peisag
istică, luare a lumânare,
ceramică, pâslă, grafică
pe calculator, cusut
- Întâlnirea a 123 de
participanți cu dizabilități
- sport
- experiența comunității
- senzație de succes

Persoane cu
dizabilități
rămase singuri

Casa Franciscană
din Odorheiu
Secuiesc

În fiecare zi

- oferă condiții de viață
foarte bune pentru
3adulți cu dizabilități
rămași singuri
-renovarea completă a
casei

- Direcția Generală
de Asistență
Socială și Protecția
Copilului Harghita
- Mibarex KFT
- Lázár Travel KFT
- Asociația Pro
Educatione
- Asociația
Handicapaților
Fizici Județul
Harghita
-Administrația
Locală Odorheiu
Secuiesc
- Sala de sportOdorheiu Secuiesc
- Harmopan KFT
- Surorii din
Mallersdorf
- Száz Péter
Melinda IF
- Melinda Impex
Instal
- Aqua Nova KFT

Pentru persoane vârstnice și bolnave:

Proiect/ Program

Scop

Grup Țintă

Locație

Regularitate

Rezultat

Sponzor/i

- sprijinirea celor
nevoiași cu pachete
de alimentație

Persoane cu
dizabilități,
Familii mari,
Necăsătoriți

Vlăhița, Căpâlnița

În ianuarie

1.Acțiuni caritative

280 familii au primit
pachete de alimentație

Fundația LIA și
Wolter

2. Ziua bătrânilor

3. Împrumutul
mijloacelor auxiliare
medicale

- acordarea atenției
noastre persoanelor
vârstnice

Persoane vârstnice

Parohia din
30. septembrie, 2017
,,Szentkeresztbánya’’
(Vlăhița)

Furnizarea a
pachetelor de produse
alimentare pentru 160
bătrâni participanți

- Direcția Generală
de Asistență Socială
și Protecția
Copilului Harghita
- Administrația
Locală Vlăhița
- Pancom Sz&R
KFT

- împrumutul
mijloacelor medicale
specifice
(cadre de mers, cârje,
paturi spital, scaune
WC, aparate de
respirat) pentru
nevoiași din regiunea
noastră

Persoane vârstnice,
persoane cu
dizabilități

Sediul Fundației
Szent Gellért

Îmbunătățirea
condiției de viață a
150 persoane

Asociația
Comunității
Surorilor
Franciscane ,, Sub
Ocrotirea Sfântei
Familii din
Mallersdorf ’’din
Odorheiu Secuiesc

Pe tot parcursul
anului

Programele noastre deschise:

Proiect/ Program

Scop

1.Fizioterapie

2. Întâlnirea
voluntarilor

Locație

Regularitate

Rezultat

Sponzor/i

- menținerea și
Cei care suferă de boli
îmbunătățirea stării
musculo-scheletice și de
sănătății a participanților sistem nervos

la sediul
Fundației, în sala
de gimnastică
Szent Imre

În fiecare zi

59 de persoane au
beneficiat de dezvoltare
individuală

Karsai Hargita
Plast KFT

- implicarea voluntarilor
în activitatea fundației
- evaluarea voluntarilor
existenți
- participarea la
experiențele spirituale

- cei care ar face ceva
bun în mod altruist
pentru comunitate
- voluntarii existenți

Sediul Fundației
Szent Gellért

La fiecare 2-3
luni

93 de voluntariați
prezenți în activitatea
fundației

Lemmaco Folis
KFT

Pentru oricine este
interesat

Sediul Fundației
Szent Gellért

La fiecare 2
săptămâni

- 35 de participanți
- experiențe religioase
- experiențe comunitare
- acțiuni caritative

Segítő Nővérek

personalul Fundației,
asistenți, persoane cu
dizabilități, tineri,
sponzori, oaspeți

Casa de
Reabilitare și
Recreere Szent
Gellért, Selters

23. septembrie
2017

- Administrația
Locală Vlăhița
- id. Dániel Ignác
- Püsök Ferenc

Pentru oricine este
interesat

la piața orașului
Vlăhița

1.Iunie 2017

- aproape 300 de
participanți
- predica preotului Huba
Tamás
- serviciul orchestrei și
corului de tineret
- comemorarea preotului
Portik Bakai Sándor
-mai mult de 500 de
participanți
- alianța localității

- întărirea credinței în
Dumnezeu
3.Grup de
rugăciune Szent
- să se roage pentru
evenimentele,
Rita
programele Fundației
- sărbătorirea și
4. HramulSf. Gellért mulțumirea pentru
întreaga activitate
anuală a Fundației
- cererea de mijlocire a
episcopului Sf. Gellert
pentru lucrările
Fundației
- pentru a dărui copiilor
și familiilor lor o zi care
5. Ziua Copilului
este organizată special
pentru ei

Grup țintă

- Administrația
Locală Vlăhița
- SZIF

6.Cavalcada de
Crăciun

7. Colaborare

8. Curs pentru
logodiți

- pregătirea pentru
Crăciun alocuitorilor
orașului Vlăhița

Pentru oricine este
interesat

la piața orașului
Vlăhița

17. decembrie,
2017

aproape 1000 de
interesați

- Administrația
Locală Vlăhița
- SZIF

- păstrarea contactului
între firmele, persoanele
fizice sprijinitoare și
persoanele care au
primit ajutorul acordat
- contribuția la
procedura legală a
acordării sprijinului

Persoane defavorizate,
persoane cu dizabilități

Sediul Fundației
Szent Gellért

Pe tot parcursul
anului

- Sprijin pentru 4
persoane - pentru
tratamente medicale,
îngrijire medicală,
cumpărarea scaunelor cu
rotile, reabilitare

- instruire pentru tinerii
care se pregătesc pentru
căsătorie

Logodiți, tineri căsătoriți Vlăhița,
Căpâlnița

2 sfârșituri de
săptămână

10 perechi s-au pregătit
pentru căsătorie

-Profilaxis Pump
and Control SRL
- Ratus KFT
- HarPakrom KFT
- Set Prod Com
- Lemmaco Folis
KFT
- NexpertaKFT
- Pardoseli Beton
Service SRL
- Rombeer SRL
- ALT
Technologies
Transylvania
- Bauhaus Service
KFT
- Euro Ecologic
KFT
- Balast Centrum
KFT
- Tigra Will KFT
- Service AWG
KFT
- Alex Boehm
- Max Hasenöhrl
- Spita Mihai
Gyulafehérvári
Római Katolikus
FőegyházmegyeCsaládpasztorációs
Munkacsoport

D
umnezeu să vă plătească pentru

sprijinul acordat și pentru munca voluntară!

