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Előszó helyett

Az elmúlt 10 évben, arra törekedtünk, hogy olyan programokat valósítsunk meg
Sepsiszentgyörgyön, amelyek hiányoznak városunkból. Ha visszatekintünk az első eseményeinkre, az
első években alig beszélhetünk egy - kettőről. Azóta fokozatosan bővülve, fejlődve, hét oktatási ifjúsági
és gyermekprogramot bonyolítunk.
Az idei évben igyekeztünk a régi programjainkat fejleszteni és újakat elindítani. Az évet minden
estben közgyűléssel és tervezéssel kezdtük. Az első legnagyobb eseményünk a Nagy Műveltségi
Vetélkedő ötödik kiadása volt. Ezzel párhuzamosan zajlott a Berde Mózsa Kör, négy településen. Útjára
indítottuk a YEP – Youth Education Programunkat. Dolgoztunk a DOFE és a Tandem Kerékpáriskola
fejlesztésén. A sort, az ötödik Önkéntes Kupa rendezvényünk és a Régi Idők Karácsonya adománygyűjtő
programunk zárta.

Köszönjük partnerinknek, támogatóinknak az együttműködést, az önkéntes csapatunknak az
önzetlen munkát.

Furus Levente, elnök
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Rólunk
A Turulmadár Ifjúsági Irodát tíz éve alakult Sepsiszentgyörgyön. Az elmúlt években jelentős változáson
és fejlődésen ment keresztül.
Az iroda küldetése: A HELYI FIATALOK SZELLEMI-LELKI ÉS ÉRTÉKORIENTÁLT NEVELÉSE EGY
EGÉSZSÉGES KULTURÁLIS KÖZEGBEN!
Főbb tevékenységeink:
 helyi ifjúsági információs iroda hosszútávú fenntartása és működtetése;
 helyi értékek és hagyományok megőrzése, továbbadás;
 a háromszéki fiatalok személyiségének fejlesztése;
 regionális ifjúsági programok szervezése: lelki egészség megőrzése, családközpontú
tevékenységek, önkéntesség, tehetséggondozás, ösztöndíj lehetőségek, oktatás,
hagyományőrző, illetve kulturális rendezvények;
 helyi, regionális, nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése az ifjúsági szolgálatban.
Főbb programjaink:
Önkéntesség népszerűsítése a fiatalok körében, önkéntes platform működtetése www.platz.ro néven.
Berde Mózsa Kör oktatási programunk működtetése hátrányos helyzetű gyermekek számára.
Rendezvények, vetélkedők szervezése: Nagy Műveltségi Vetélkedő, Önkéntes Kupa. The Duke of
Edinburgh’s International Award program működtetése, megyei szintű kiterjesztése. YEP – Youth
Education Program fiataloknak közösségi részvétel erősítése érdekében. Tandem kerékpáriskola és
kölcsönző működtetése a közösségben. Fiatalok, gyermekek oktatás és személyi fejlesztése.
Vezetőség:
Furus Levente, elnök
Szabó Adél Júlia, alelnök
Máté János, alelnök
Deregus Ildikó, elnökségi tag
Kósa Ágota, elnökségi tag
Önkéntesek:
Bodó Kinga
Cîrstea Andrea
Dáncsuj Annamária
Gál Nóra
Gáspár Anett Vivien
Gyönös Erika
Kis Botond Imre
Kis Hunor-Pál

Adminisztráció:
Gyöngyösi Delinke Mária, irodavezető, 2016.
január – május
Bálint Beáta, irodavezető, 2016. augusztusától
Bálint Erzsébet, önkéntes koordinátor

Márton Norbert
Méder-Mednyánszky Emese
Müller Szende
Nagy István
Opra Szende
Sándor Attila
Szász Kinga
Szőcs Eszter
Makó Linda

2016 számokban
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Programok:
V. Nagy Műveltségi Vetélkedő
Ötödik alkalommal került megrendezésre, március 19-én, az ötödik Nagy Műveltségi Vetélkedő, a Bod
Péter Megyei Könyvtár, Gábor Áron Termében. A vetélkedőn összesen 111 középiskolás vett részt,
összesen 37 csapatban, Sepsiszentgyörgyről, Barótról, Brassóból, Kézdivásárhelyről és Kovásznáról.
A verseny három fordulóban zajlott. A vetélkedő első helyezettje a Trójai agyfaló (Mikes Kelemen
Elméleti Líceum) csapata, második helyezett Alabama (Plugor Sándor Művészeti Líceum) csapata,
harmadik helyezett Elefes (Székely Mikó Kollégium) csapata volt.
A második fordulóban bejutó csapatok, több mint 30 támogató jóvoltából értékes nyereményekhez
jutott, valamint díjazásra kerültek a városok első két legjobb csapata is.
A vetélkedő partnere a Bod Péter Megyei Könyvtár.
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The Duke of Edinburgh’s Award (DOFE) program
Az 1956-ban Nagy-Britanniában indított Edinburgh Hercege Nemzetközi Díj) The Duke of Edinburgh’s
Award programot Fülöp, Edinburgh hercege, II. Erzsébet királynő férje alapította, Kurt Hahn német
oktatóval és John Hunt lorddal, az első sikeres Everest-expedíció vezetőjével közösen.
A program alternatív képzésből áll, 14 és 24 év közötti fiataloknak. Célja az életre való nevelés. A képzés
során négy területen vállalhatnak részt a programra jelentkezők: önkéntesség, fizikai képzés, személyi
képességek fejlesztése, illetve kaland. Mindezeket három szinten végezhetik el: bronz, ezüst és arany.
A program fővédnöke Romániánban Margit Főhercegnő, Háromszéken Gróf Gregor Roy ChowdhuryMikes és Gróf Alexander Roy Chowdhury-Mikes, Zabola.
A 2016-os évben összesen 8 fiatal teljesítette a bronz fokozathoz szükséges feltételeke, ugyan csak 8
fiatalnak kell telejésítenie a kötelező kalandtúrát, hogy elnyerjék a bronz fokozati státust. A programba,
összesen 120 fiatal kapcsolódott be, amelyből összesen 70 fiatal tevékenykedik a bronz fokozat
keretében. Jelenleg a program fejlesztésén dolgozik az iroda, új mentorokat vonva be a programba.
Hosszútávú terv, hogy legalább 20 mentor tevékenykedjen a program keretében, valamint
megtörténjen a program megyei kiterjesztése is. Erre vonatkozóan a Nemzetközi Award Alapítványhoz,
egy hároméves pályázati tervezetett nyújtottunk be Nagy Britanniába.
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YEP – Youth Education Programe
2016 januárjában Civil Innovációs Alap támogatásával indított újszerű program, összesen 725 projekt
közül került kiválasztásra. A projekt összértéke 66.000 RON, ebből a visszanemtérítendő támogatás
59.000 RON. Az önrészt tulajdonképpen önkéntes munka értéke teszi ki. A program célja: egy
innovatív program és tanulási folyamat megvalósítása fiatalok részvételével.
A program eredményei:
 egy népszerűsítő kampány megvalósítása hat sepsiszentgyörgyi középiskolákban.
 50 fiatal bevonása a projekt megvalósításába,
 10 mentor részvétele a projektben
 Egy képzés megvalósítása a csapatok számára és mentorok számára.
 Összesen 24 mikróprojekt kivitelezése, 7 csapat által, 6 hónap alatt
 Egy YEP gála megszervezése és a csapatok díjazása.
A legtöbb önkéntes órát az ÖKÓSOK csapata számolt (Balló Előd-István, Bakcsi Boglárka, Dobondi
Andrea-Kinga, Nagy Robert, Balázs Dániel), ami mintegy 300, a közösség érdekében tett
tevékenységekkel töltött órát jelent részükről, míg a legtöbb diákot a RAINBOW mozgatta meg egy
villámcsődülettel (Kovács Xénia, Ferencz Kincsőke-Beáta), a “legmozgalmasabb csapat” díját pedig a
F.O.C.U.S. csoport vihette el a Mozdulj ki! – gyerekfoglalkozásoka főtéren című projektjével. A
“legegységesebb” csapat díját az IB3N5 (Ráduly Sándor, Incze Izabella, Csoma Emőke, Luka Noémi, Balla
Bulcsú), valamint a “legkitartóbb” címet a MAMULÁT (Szabó Richárd, Korodi Henrietta, Zsiga Szidónia,
Demeter Ábel, Horváth Áron) nyerte el. A “legmesésebb” csapatnak az F&O (Szabó Orsolya, Bartha
Gulcin Dorottya, Simon Aba, Dániel Enikő, Kulcsár Bernadett) bizonyult, akik a kórházba levő gyerekek
számára szerveztek játékgyűjtési akciót és foglalkozásokat, hasonlóan a RedHelpers (Konrád András
László, Pitlák Szabolcs Hunor, Bedőházi Róbert, Boldizsár Kriszta Helén) csapathoz, akik Szépmezőre
szerveztek gyűjtést további projektjeik mellett.
A projekt tevékenysége 2017. februárjában ér véget, egy tanuló tábor megszervezésével a csapatok
számára.
A YEP- Youth Education Programot a Civil Innovációs Alap / Fond de Inovare Civică (Létrehozók: Civil
Társadalom Fejlesztésért Alapítvány – FDSC, Romanian – American Foundation, Trust for Civil Society in
Central And Eastern Europe, Raiffeisen Bank) és Kovászna Megye Tanácsa / Consiliul Județean Covasna
támogatta.
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Berde Mózsa Kör
A 2016-os évben, a negyedik évében lépett e Berde Mózsa Kör, amelynek célja, a csonka családok,
árvák, nehéz körülmények között élő gyerekek lelki örökbefogadása, készségeinek fejlesztése családias
környezetben.
A program célkitűzése: felszabadult, játékos, családias hangulatú, nevelő jellegű biztonságos környezet
teremtése, a foglalkozásokon résztvevő gyerekek számára. A tevékenység témái a következők: általános
műveltség, viselkedésformák, kultúra, népszokások, ünnepek, testi és lelki higiénia, családiasság stb.
A kör tevékenységei 2016-ban:
 Összesen 100 gyermek részvétele a programban, négy településről, Sepsiszentgyörgy
Bibarcfalva, Kökös és Cófalva.
 15 önkéntes oktató a program keretében, a megye négy településén.
 Egy Berde Mózsa oktatótábor megszervezése a gyermekek számára, Bikfalván.
 Összesen 75 foglalkozás megszervezés a gyermekek számára. Egy foglalkozás időtartama
összesen két óra.
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Egy kirándulás Kisbaconba, ahol a Kenyér útja elnevezésű programban vettek részt a
gyermekek, megismerve a kenyér készítés módozatait.
Az EGT 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó támogatásából finanszírozott projekt, a Civil Támogatási
Alap Romániában program keretén belül.
Rendszeres támogatók: Nasa Prod Kft., Zoemia Kft.
Más támogató: Kovászna Megye Tanácsa.
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Önkéntes Platform – www.platz.ro
Önkéntes platform kifejlesztése, platz.ro név alatt, melynek célja: önkéntesek és projektek közötti
kapcsolat megteremtése, szervezetek és személyek segítése, hogy megtalálják a számukra a
legmegfelelőbb önkéntest vagy projektet. A platform biztosítja a projektek átláthatóságát, önkéntesek
bekapcsolását, az önkéntesség népszerűsítését, valamint az önkéntes órák mérését és nyilvántartását.
A bekapcsolódó szervezetek önkéntesei számára, az önkéntes órák után, krediteket biztosít, amelyek
később beválthatók lesznek különböző kedvezményekre. A platform egy internet alapú felhasználói
felület, amely számítógépen, tabletten és telefonon egyaránt használható. A főoldalon a honlap
menüjét, a legújabb projekteket, híreket és információkat láthatjuk. A platform működése alapján két
részre osztható, éspedig a szervezetek felülete, valamint az önkéntességet vállaló személyek felülete. A
megfelelő használthoz, népszerűsítéshez mindkét félnek regisztrálnia kell.
Jelenleg a platformon 16 szervezet és több mint 100 önkéntes személy regisztrált.
A 2017-es évet, a platform további fejlesztésének és új funkciók hozzáadásának szenteljük.
A projekt Önkéntes Közösség című projekt keretében valósult meg. Az EGT 2009-2014 közötti időszakra
vonatkozó támogatásából finanszírozott projekt, a Civil Támogatási Alap Romániában program keretén
belül.

Önkéntes Kupa
A Turulmadár Ifjúsági Iroda a már hagyománnyá vált Önkéntes Kupa versenyének célja, hogy a civil
szervezetek önkéntesei közötti egészséges versengés keretén belül eldönthessék, kik Háromszék
legsportosabb civil szervezetei. Az egész napos eseményre összesen hét egyesület nevezett be. Az előző
évekhez hasonlóan, idén is több sportban és vetélkedőben bizonyíthattak a résztvevő önkéntesek: mint
például a kockakeresőt, gyephokit, XO-t vagy a teremfocit, sőt még a puzzle-rakásban is kipróbálhatták
gyorsaságukat.
Az eseményt október 22.-én, ötödik alkalommal szervezte meg az iroda sepsiszentgyörgyi Vadász utcai
Sportcsarnokban az Önkéntes Kupát, a Kovászna Megyei Sport és Ifjúsági Hatóság és Sepsiszentgyörgyi
Polgármesteri Hivatal támogatásával.
Mindenki jókedvvel vitte véghez a rábízott feladatot. Az első díjjal járó serleget a kézdivásárhelyi Zöld
Nap Egyesület csapata vihette haza. A második helyezett, a tavalyi győztes, Ifjúsági Klub Újfaluért (IKÚ)
mikóújfalusi csapata nyerte, míg a dobogó harmadik helyre az Erdélyi Magyar Ifjak önkéntesei álltak. A
Kupa keretében nem csak a sporton volt a hangsúly, a rendezvény leforgása alatt egymás rendezvényeit
is megismerhették a jelenlévő önkéntesek, ezzel elősegítve a jövőbeli közös együttműködést.
Partnerek: Kovászna Megyei Vöröskereszt, Királypingvin Jégkorong Klub
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Támogatók:


Civil Támogatási Alap Romániában – EEA GRANTS



Civil Inóváció Alap - (Létrehozók: Civil Társadalom Fejlesztésért Alapítvány – FDSC, Romanian –
American Foundation, Trust for Civil Society in Central And Eastern Europe, Raiffeisen Bank



Bethlen Gábor Alap Zrt.



Kovászna Megye Tanácsa



Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala



Kovászna Megyei Ifjúsági és Sport Hatóság



Nasa Prod Kft.



Zoémia Kft.



Arix Kft.



Compact Kft. – DEPO



Expersso



Hrehorvici Margareta Egyéni Vállalkozó

Elérhetőségek:
Iroda:
520003, Sepsiszentgyörgy, Szabadságtér, 7. szám, Lábas Ház, 8-as szoba, kaputelefon 08, Kovászna
megye, Románia
Levelezésicím:
520077, Sepsiszentgyörgy, Kisutca 1. szám, Kovászna megye, Románia
Telefon/fax: 0267-310150
Drótposta: info@turuliroda.ro
www.platz.ro
www.turuliroda.ro
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A kiadvány megjelenését és az iroda működését a Bethlen Gábor Zrt. támogatta!
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