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Erdélyi tudósítások

ONLINE TÉRBE SZORULT KEZDEMÉNYEZÉSEK – KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT TÁMOGATHATNAK AZ ÉRDEKLŐDŐK A CIVIL LICIT KERETÉBEN

/HÁROMSZÉKI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY

Szabadtéri, virtuális civil programok Szentgyörgyön

ILLUSZTRÁCIÓ.
KÉPÜNK FORRÁS: FACEBOOK

Új megoldásokat keresnek a civil
szervezetek programjaik megvalósításához a koronavírus-járvány miatt.
A lehetőségeik korlátozottak, csak
kevés programot szervezhetnek meg
személyes részvétellel vagy szabadtéren, számos kezdeményezés online
térbe szorult – mondta el Bereczki
Kinga, a Háromszéki Közösségi
Alapítvány (HKA) igazgatója tegnap
sajtótájékoztatón.
» BÍRÓ BLANKA

A

civil szervezeteknek is megpróbáltatást jelent a járványhelyzet, kénytelenek új megoldásokat keresni
a programjaik megvalósítására, így sok
kezdeményezés online térbe került, virtuálisan zajlik – mondta el Bereczki Kinga,
a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA)
igazgatója tegnap sajtótájékoztató keretében. Hozzátette, a HKA általában több száz
résztvevőt mozgat meg egy-egy programján, ilyen jellegű eseményekre a koronavírus-világjárvány miatt nincs lehetőség.

Környezetvédelemhez kapcsolódó
szabadtéri programok
A szervezet alkalmazkodott a körülményekhez, idén például célzottan szabadtéri programokat szerveztek. „A járvány
szempontjából is biztonságosabb, a
szabadban az egészséges életmódot jobban lehet népszerűsíteni, és meg lehet
tapasztalni a közösségi élményt is” –
hangsúlyozta a civil szervezet vezetője.
Megjegyezte, számos, a környezethez,
környezetvédelemhez kapcsolódó programot hirdettek, ilyen volt az Olt folyó
tisztítása, a Napkapu projekt csemeteültetéssel, de többször mozgósítottak a

A környezetvédelemhez kapcsolódó programokba is bekapcsolódhattak a civilek Sepsiszentgyörgyön

zöldövezetek tisztítására is. „A járvány
időszakában a természetre fordítottunk
nagyobb fi gyelmet, de fontos volt, hogy
megteremtsük a közösségi érzést” –
mondta Bereczki Kinga. Tavaly a fejlesztési munkára fektették a hangsúlyt, elkészült a Vedd/Védd a helyit kereskedelmi
portál, amelynek épp az a célja, hogy
segítse a járvány miatt szorult helyzetben
levő kisvállalkozásokat.

Civil licit online térben
a közösségi projektekre
Programjaik egy részét megpróbálták
átvinni online térbe, a világhálón szervezték meg a közösségi projektek támogatására kitalált civil licitet. Az adománygyűjtő akció őszi kiadását már személyes
részvétellel hirdetik, szerdán a csernátoni
Haszmann Pál Múzeumba várják az érdeklődőket. Bereczki Kinga elmondta,
az aukción nem értéktárgyakra, hanem
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Az adománygyűjtó akció
keretében meghirdetett civil
liciten nem értéktárgyakra,
hanem közösségi projektekre
lehet licitálni.
jelen lenni. Az idei kiírásukra nyolc pályázatot küldtek be, ebből hármat lehet
támogatni. A „Nem térkép e táj” program
során mintegy 450 diáknak szerveznek
helyismereti kirándulásokat, a TedX Sepsi
keretében inspiráló előadás-sorozatokra
kerül sor, a „Székelyek ünneplőben” pályázatban arra kérnek támogatást, hogy
a szentléleki Perkő néptáncegyüttes létrehozzon egy székely hagyományokat
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feldolgozó produkciót. A hétfői sajtótájékoztatón arról is beszámoltak, hogy a 22
éves Vajna János idén nyáron második nekifutásra teljesítette a nemzetközi kerékpáros-kihívást, az Everesting Challenge-t,
miszerint 24 óra alatt kellett lekarikázni
legalább a Mount Everest magasságának
megfelelő, 8848 méter szintkülönbséget.
A sepsiszentgyörgyi fiatal inzulinpótlásra
szoruló cukorbetegként teljesítette a vállalást, mint mondta, erről nem tájékoztatta
előre a közvéleményt, mivel a nyilvános
érdeklődés plusznyomást jelentett volna
számára. A teljesítményt azóta rögzítették
az Everesting Challenge hivatalos oldalán, így Vajna János bekerült a bajnokok
közé. A világon eddig 12 ezren teljesítették
a próbát, Romániából 23-an vettek részt,
de a sepsiszentgyörgyi fiatal a világon az
első, aki inzulinpótlásra szoruló cukorbetegként a szabadban kerékpározva teljesítette a kihívást.
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közösségi projektekre lehet licitálni, és
bár a felajánlások személyes részvétellel
zajlanak, nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy élő közvetítéssel kapcsolják
azokat a támogatókat, akik nem tudnak
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