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A Sepsi Helyi Akciócsoport több mint négyéves működését a két pilléren való állás 
jellemzi legjobban: egyrészt a pályázati szabályozások által előírt adminisztratív és 
szervezési háttérmunka, másrészt a közösségi és intézményi facilitálás, amely a 
széleskörű partnerség és a bizalom kialakításához szükséges. 

SEPSI HELYI AKCIÓCSOPORT STRATÉGIÁJA

A 2021-as évben, a konkrét megvalósítások mellett, nagyobb hangsúlyt fektettünk 
a sepsiszentgyörgyi közösséggel való munkára, és megfogalmaztuk az Akciócsoport 
vízióját és működési alapelveit.

Az év elején megfogalmazott stratégiai célkitűzéseink támogatják a Helyi Fejlesztési 
Terv megvalósítását ugyanakkor egybecsengenek szervezeti értékeinkkel. 

A  2021 - 2023 -as időszakra vonatkozó célkitűzéseink a következők:
1. A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület pozicionálása mint erőforrás-központ az 
érintett partner szervezetek számára. - EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SZUBSZIDIARITÁS
2. Egy általános deszegregációs folyamat elindítása Sepsiszentgyörgy szintjén 
egy többéves program megalapozásával és a folyamat állandó támogatásával, az 
intézményközi párbeszéd megteremtésével és a szükséges szaktudáshoz való 
hozzáférés megkönnyítésével. - TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ
3. A szegénység által veszélyeztetett emberek - köztük a romák - imázsának javítása 
a lakosság körében - SZOLIDARITÁS
4. Sepsiszentgyörgy Helyi Fejlesztési Tervének megvalósítása és nyomon követése. 
- IGAZSÁGOSSÁG
5. Az egyéni szerepvállalás, a közösségi felelősségvállalás és az önképviselet 
képességének erősítése a szegénység és a társadalmi kirekesztés által 
veszélyeztetett személyek körében - ESÉLYEGYENLŐSÉG

VÍZIÓNK:
Sepsiszentgyörgy minden lakosának lehetősége 
lesz decens életkörülmények között élni.
Valljuk, hogy a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület 
integrált intézkedések meghatározásával 
és megvalósításával, valamint az ágazatközi 
szinergiák megteremtésével járul hozzá a 
sepsiszentgyörgyi szegénység vagy társadalmi 
kirekesztettség által veszélyeztetett lakosság 
életszínvonalának javulásához.



EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS 
SZUBSZIDIARITÁS 
A Sepsi Helyi Akciócsoport 
Egyesület pozicionálása mint 
erőforrás-központ az érintett 
partner szervezetek számára. 

2021 folyamán tudatosan vállaltuk az 
“erőforrásközpont” szerepet partner 
szervezeteink számára, ezért jelen voltunk 
szakmai tanácsadással, workshopokkal 
és interdiszciplináris tematikus 
munkacsoportok szervezésével is.

WORKSHOP, KÉPZÉSEK

2021-ben négy workshopot és képzést szerveztünk pályázatírás és 
projektmenedzsment témakörében és a MySMIS rendszer használatát illetően. Július 
7-én egy meghívott szakértő (Mihaela Teodoru, európai ügyekért felelős tanácsadó, 
az Európai Alapok Minisztériumából) vezetésével szerveztünk munkacsoportot,  
11 sepsiszentgyörgyi, civil és állami intézmény képviselője számára. A találkozó 
fő témái: a pályázatok elszámolása, menedzsmentje, eredményességi mutatók 
nyilvántartásával kapcsolatos mellékletek kezelése, az elszámolási űrlapok kitöltése, 
a  tevékenységek megtervezése, a munkaórák nyilvántartása, fizetések elszámolása, 
a munkaeszközök kezelése, a jelentések készítése, a dokumentumok archiválása, az 
eredményességi mutatók rögzítése és a POCU form rendszer kezelése voltak.

TEMATIKUS MUNKACSOPORTOK

A Sepsi HACS  stratégiájának megvalósításában számítunk a közösség támogatására 
és a helyi szociális tevékenységet végző (civil, önkormányzati és állami) szervezetek 
együttműködésére ezért a stratégiai célok mentén három tematikus munkacsoportot 
indítottunk útjára, melyben egy intenzív közös munkára hívtuk meg partnereinket. 
A három csoport a legfontosabbnak ítélt témáink köré csoportosult, mint 
kommunikáció, szociális szolgáltatások és lakhatás.
A munkacsoportokban  civil szervezetek, állami intézmények és tanügyi intézmények 
képviselői vettek részt. Az év első felében a csoportok két, három hetente találkoztak 
és konkrét javaslatokat tettek az intézményközi kommunikáció javítására, a szociális 
szolgáltatások fejlesztésére, illetve a szentgyörgyi szociálisan hátrányos kisebbség 
lakhatási problémáira. A találkozók alkalmával a résztvevők megfogalmazták 
elvárásaikat és leltárba kerültek azok a nehézségek és problémák amelyekkel 
a jelenlévők nap mint nap találkoznak a szociálisan hátrányos, illetve a roma 
kisebbséggel való mindennapi munka kapcsán. A munkacsoportok alkalmából több 
innovatív ötlet született. Így például az, hogy az őrkői családok számára integrált 
beavatkozásokat eszközöljünk az őrkői telepen dolgozó szociális szervezetek 
bevonásával (ebben nagy segítséget nyújt a Sepsi Prospera projekt koncepciója), 
illetve az, hogy az őrkői lakhatási kérdéskört külön projektként kezeljük.



TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ
Egy általános deszegregációs folyamat 
elindítása Sepsiszentgyörgy szintjén egy 
többéves program megalapozásával és 
a folyamat állandó támogatásával, az 
intézményközi párbeszéd megteremtésével 
és a szükséges szaktudáshoz való 
hozzáférés megkönnyítésével. 

SZOLIDARITÁS
A szegénység által veszélyeztetett emberek - 
köztük a romák - imázsának javítása 
a lakosság körében 

WORKSHOP, KÉPZÉSEK

A Szociális szolgáltatások munkacsoport eredményeként július végén sor 
került egy intézményközi találkozóra melynek célja egy összehangolt, komplex 
beavatkozási terv kidolgozása volt az őrkői családok számára. Itt konkrét 
esetmegbeszélések voltak és be lett mutatva annak a 23 családnak a helyzete, 
akinek a háza lebontásra kerül az Őrkőn történő infrastrukturális beruházások 
miatt. Jelen voltak a sepsiszentgyörgyi Szociális Igazgatóság, a Gyulafehérvári 
Caritas Szervezet, a Máltai Szeretetszolgálat, az Esély Egyesület, egészségügyi 
mediátorok és a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal munkatársai valamint 
Toth – Birtan Csaba egyesületi elnök. 
A Szociális szolgáltatások munkacsoport tudásának felhasználásával született 
meg a Sepsi Helyi Akciócsoport révén 
az a többéves felzárkóztatási program, amely 2021-2025-ös időszakra 
határozza meg a város szintű összehangolt szociális fejlesztések főbb 
irányvonalait, és amely csatolmányaként minden évre elkészül egy akcióterv. 
A program felelőse a 230/2021-es Tanácshatározat értelmében a Szociális 
Igazgatóság lett. 

A Sepsi HACS főként a Facebook oldalán és a honlapján keresztül kommunikál 
az érdeklődőkkel. Míg a honlapunk az egyesület ügyeiről, munkájáról, 
friss információkról számol be, addig a Facebook oldalunkon igyekszünk 
a napi híreken túlmutató tartalmakat is közvetíteni, amelyek elsősorban 
az érzékenyítést szolgálják. Ennek érdekében podcastokat, cikkeket, 
elemzéseket, roma történelmi események feldolgozását, véleményanyagokat 



és szakmai publikációkat közlünk, amelyek segítségével reméljük, hogy a 
szociális kérdésekben kevésbé jártas emberek számára is sikerül olyan 
információkat, nézőpontokat nyújtani, amelyek egy nyitottabb és szolidárisabb 
magatartásformához vezet.

SEPSISZENTGYÖRGY HELYI FEJLESZTÉSI TERVE (HFT)

Sepsiszentgyörgy Helyi Fejlesztési Tervének első változata 2017 végén volt 
kidolgozva a 2018 - 2023-as időszakra, majd 2020 során módosítottunk a Terven 
és a további pályázati kiírások eszerint történtek. A változtatás érintett néhány 
beavatkozást is, de főként a költségvetés újragondolásán volt a hangsúly, amely 
értelmében az eredetileg 7.106.841 euróra tervezett intézkedés csomag végül 
10.021.539,17 euróra módosult, a különbséget pedig az egyes projektekhez 
hozzárendelt önrész értéke adja:
• POR típusú projektekre 4,5 millió euró - infrastruktúra
• POCU típusú projektekre 2,5 millió euró - emberi erőforrás fejlesztése
  amiből 375 000 euró a SEPSI HACS működtetésére
• 15.000 euró egyéb alap, ami az egyesület saját projektjeit fedezi
• 3.024.964,17 euró egyéb forrás, amely a POR típusú projektek becsült 
önrészét jelenti
A HFT terv megvalósítására jóváhagyott, pályázati úton elnyerhető támogatás 
ugyanúgy 6.625.000 euró maradt, ezt az összeget sikerült a 2021-es évben 
meghirdetni és a beérkező pályázatokat elbírálni. 
A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület a 2020-2021 közötti időszakban 
összesen 4 pályázati kiírást tett közzé, amelyre összesen 7 projektötletet 
nyújtottak be a pályázók, ebből három POR típusú (infrastrukturális fejlesztés) 
és négy POCU típusú (emberi erőforrás fejlesztése). A 7 benyújtott pályázatból 
tulajdonképpen egy projekt kétszer került leadásra, hiszen az adminisztratív 
megfelelőség ellenőrzés szakaszában visszautasították az országos elbírálók, 
így erre a projektre új kiírást kellett megjelentetnünk. A pályázatok mostani 
állapota, tehát a következő:

IGAZSÁGOSSÁG
Sepsiszentgyörgy Helyi 
Fejlesztési Tervének 
megvalósítása 
és nyomonkövetése 



• 4 pályázat aláírt támogatási szerződéssel rendelkezik, és elkezdődött a 
megvalósításuk (3 POR és 1 POCU)
• 1 POCU pályázat támogatási szerződését januárban írták alá, a 
megvalósítás hamarosan kezdődik
• 1 POCU pályázat a Mysmis rendszerbe történő feltöltési folyamatban 
van.

Ez azt jelenti, hogy a következő időszakban a Regionális Operatív Program 
(Program Operațional Regional – POR) 9-es prioritási tengelyéből a következő 
infrastrukturális fejlesztések támogatási szerződését írta alá Sepsiszentgyörgy 
Polgármesteri Hivatala és a Központi Regionális Ügynökség, 2021 
szeptemberében:
• 50 szociális lakás építése az Őrkőn
• Integrált Közösségi Központ építése az Őrkőn
• Óvoda építése az Őrkőn

A többi infrastrukturális beruházás egyéb forrásból kerül megvalósításra, a 
Helyi Önkormányzat feladatkörében:
• Úthálózat kialakítása és modernizálása Őrkőn
• Víz- és csatornahálózat kiépítése Őrkőn
• Közterek kialakítása és felújítása a Csíki negyedben és Szépmezőn
• Lakhatási infrastruktúra – köztulajdonban található lakások felújítása 
Szépmezőn
• Egészségügyi, szociális és szocio-medikális szolgáltatások működtetéséhez 
szükséges infrastruktúra - közösségi központok építése/ kialakítása - Csíki 
negyedben és Szépmezőn

Az Emberi Erőforrás Operatív Program (Program Operațional Capital Uman – 
POCU) 5-ös prioritási tengelyéből a következő humán erőforrás fejlesztések 
támogatási szerződését írta alá a Gyulafehérvári Caritas sepsiszentgyörgyi 
fiókja és a Diakónia Keresztyén Alapítvány:
• Integrált szolgáltatások biztosítása 800 személy számára Őrkőn, 
Szépmezőn és a Csíki negyedben, amelyből:
Mediko-szociális szolgáltatások • Szociális szolgáltatások
Oktatási programok • Foglalkoztatási programok
Munkaerő elhelyezési programok • Diszkrimináció ellenes kampányok
Felnőttképzési programok • Családsegítő programok



Szemétgyűjtő akció az Őrkőn

Május 29-én sor került a HACS által szervezett Közösségi Szemétgyűjtő Akcióra 
az Őrkő negyed határában, több mint 40 önkéntes vett részt, felnőttek és 
gyerekek, civil szervezetek és állami szervezetek képviselői, őrkői és a város 
más pontján élők egyaránt, a résztvevők közel 30 tonnányi szemetet gyűjtöttek 
össze. A szemétgyűjtéshez kesztyűt, lapátot, gereblyét, szemeteszsákot és az 
önkéntesek számára vizet, kávét és szendvicset biztosítottunk.

Fogadóórak és terepmunka

2021-ben is folytatódtak fogadóóráink a Csíki negyedben, az Őrkőn, Szépmezőn 
és az Oltmező utcában. Az egyesület közösségi facilitárora minden hónapban 
fogadóórát tart a HFT-ben azonosított leromlott városi övezetekben, amely 
tavalytól bővült az Oltmező utcai szociális lakások bérlőivel is. A terepmunka 
egyik célja folyamatosan tájékoztatni a lakókat azokról a fejlesztésekről, amely 
a környékükön várhatóak, másrészt az is, hogy a problémáikat felmérjük, 
lehetőségeinkhez mérten próbáljuk segíteni őket, vagy továbbítani a 
kérdéseiket a kompetens szervek felé. 

A Helyi Fejlesztési Terv egyik legnagyobb beruházása az 50 szociális lakás, amely 
az Őrkőn épül, és várhatóan minimum 200 ember számára fog biztonságos 
és decens lakhatási körülményeket biztosítani. Ez nagy változást generál az 
őrkői lakosok életében, azok számára is akik beköltöznek a lakásokba és azok 
számára is, akik a szomszédságukban fognak élni. 

Lakhatás, szakmai tanácsadás és közösségépítés 
- ZING CONSULTING

ESÉLYEGYENLŐSÉG
Az egyéni szerepvállalás, a közösségi 
felelősségvállalás és az önképviselet 
képességének erősítése a 
szegénység és a társadalmi 
kirekesztés által veszélyeztetett 
személyek körében.
 



Annak érdekében, hogy az átállás minél zökkenőmentesebben menjen és, 
hogy a lakásokba való beköltözés kapcsán bizonyos konfliktusos helyzetek 
kialakulását meg tudjuk előzni és hogy valódi, kedvező változást érjünk el az 
őrkői lakótelepen, a Sepsi HACS csapata augusztusban egy közbeszerzési 
procedurát követően szerződést kötött a Zing Consulting tanácsadói céggel 
amely a kolozsvári Pataréten szerzett már tapasztalatokat és facilitált sikeresen 
hasonló folyamatokat. A megbízás célja: egy felmérés, kutatás készítése 
az őrkői közösség lakhatási igényeiről, egy javaslatcsomag kidolgozása – a 
kutatás következtetései alapján – a szociális lakások kedvezményezettjeinek 
kiválasztási módszertanáról, valamint tanácsadás, képzés és szupervízió 
biztosítása a Sepsi HACS facilitátor csapatának a lakhatási beavatkozások 
végrehajtása érdekében.
Ugyanakkor munkatársaink nyilvántartásba vették és egy egyéni nyilvántartási 
lapot készítettek minden olyan ingatlanról és a benne élő családok/egyének 
helyzetéről, amelyek lebontásra kerülnek az Őrkőn történő infrastrukturális 
beruházások miatt. Célunk reális megoldást találni ezen családok számára 
a további lakhatásukat illetően, legyen az átmeneti vagy végleges. Ebben a 
folyamatban egyelőre Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Szociális 
Igazgatóság vállal aktív és közvetlen szerepet, míg a terepen dolgozó civil 
szervezetek közül a Prospera Sepsi projekt megvalósítói vállalnak közvetlen 
szerepet.

A Sepsi HACS 2019 óta vesz részt az Uplift:  politikai innováció az egyenlőtlenségek 
kezelésére a fiatal generációk érdekében című nemzetközi projektben, amely 9 
ország részvételével zajlik és a Horizon 2020 támogatási programon keresztül 
kerül finanszírozásra. A projekt célja, hogy a fiatalokat érintő egyenlőtlenségeket 
generáló és fenntartó közpolitikai intézkedéseket kutassa európai, országos 
és helyi szinten, valamint, hogy négy partner városban pilot-jellegű akciótervet 
dolgozzon ki az egyenlőtlenségek leküzdése érdekében. Amszterdamban a 
lakhatás terén tapasztalható egyenlőtlenségekre vonatkozik az akcióterv, 
Tallinnban a szociális szolgáltatásokkal foglalkozik a projekt, Barakaldoban a 
foglalkoztatás a téma, míg Sepsiszentgyörgyön az oktatáshoz való hozzáférésre 
koncentrál a javaslatcsomag. 
Ennek érdekében, az elmúlt egy évben zajlott a kutatás európai, romániai és 

UPLIFT 
program



sepsiszentgyörgyi szinten, a városi kutatás eredményei a projekt hivatalos 
oldalán találhatóak, a kutatásban résztvevő szereplők helyi intézmények 
és szervezetek munkatársai voltak. Az akcióterv kidolgozása érdekében két 
munkacsoport dolgozik párhuzamosan: egyrészt a hátrányos helyzetű fiatalok 
csoportja, akik két facilitátor segítségével térképezik fel az általuk tapasztalt 
egyenlőtlenségeket és hiányosságokat, míg az intézményes képviselők 
csoportja a Suppedito Kft. munkatársainak vezetésével vesznek részt egy 
participatív folyamatban, ahol az általuk tapasztalt strukturális hiányosságokat 
listázzák. A problématérképeket követően készülnek el a célfák, majd azok a 
konkrét akciók, amelyeket a két érintett csoport közösen dolgoz ki és közösen 
vállalja a megvalósításukat. Az Uplift projektben tízezer eurós költségvetés áll 
a sepsiszentgyörgyiek rendelkezésére, hogy a javasolt akciók közül néhányat 
megvalósítsanak. 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
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