
Köszöntöm Önt a kézdivásárhelyi Szentkereszty 
Stephanie Egyesület tagjai és önkéntesei nevében.

A kiadvány amelyet Ön most a kezében tart 
egyesületünk tíz éves jubileumi ünnepségére 
készült és probálja megvillantani tevékenységein-
ket, kezdeményezéseinket valamint reményteli 
jövő fűrkészéseinket.

Pillanatképek találhatók próbálkozásaink-
ról, amelyeket magunk , valamint emberi ka-
pcsolataink erősítéséért, civil társadalmunk 
erősítéséért nem utolsó sorban közösségünk fe-
jlesztéséért végeztünk.

A szervezet létrehozása szinte kötelezőnek 
mondható, hisz volt már modell – ugyanis nagy 
multú elődünk báró Szentkereszty Stephania 141 
évvel ezelőtt már létrehozott az akkori Árvaleány 
nevelő intézet mellé egy fenntartó Egyesületet – 
mi csak ujjáélesztettük elgondolásait a mai szo-
ciális trendnek megfelelően.

Jelenkorunk igazi kihivása a globalizáció! Ezért 
mi problémáink megoldásához kiléptünk lokális 
világunkból és globális erőforrásokat kerestünk. 
Tudást, partnereket és szponzorokat, valamint 
nagyon jó barátokat találtunk szerte a világban. 
Ez a támogatói hálózat meghatározó módon 
járult hozza projektjeink, elképzeléseink megvaló-
sításához, de tudtuk és tudjuk, hogy minden 
közösség elsősorban a maga erejére támaszkodva 
kell megoldja a gondjait, támogassa rászorulóit.

A fentiek ismeretében igyekeztünk szak-
maiságot, szakszerűséget és a források felelős 
felhasználására törekedni. Segítségnyújtásaink 
hangsúlyát arra fókuszáltuk, hogy a rászorulóink 
minél nagyobb önállóságra, függetlenségre tegy-
enek szert, egyszóval életképesekké váljanak.

Nem látványosak az ilyen típusú segítségnyúj-
tások – sok fáradsággal és időigényességgel 
járnak – de hosszútávon gyümölcsöző módja a 

segítésnek. Örvendetes módon helyi szinten is tá-
mogatták munkánkat nemcsak a felelős vezetők 
de a gazdasági szféra és magán személyek is.

Az évforduló méltó alkalmat és jó lehetőséget 
kinál arra, hogy megmutassuk ez a munka nemc-
sak szakszerű megoldásokat, hanem társadal-
mi szolidaritást is feltételez. Sajnos az érintett 
esetekről, családjukról, valamint a velük dolgo-
zokról nagyon keveset tud a helyi közösség. Hogy 
ebbe egy kis változás következzék be, talán mi te-
hetjük  a legtöbbet és erre jó alkalom ez a megem-
lékezés.

Bízunk a közösségi és társadalmi szemléletvál-
tásban, amely az emberi értéket becsüli, hisszük 
hogy az emberi értékbe történő beruházás a 
leghatékonyabb, leghálásabb magatartás, vala-
mint emberi, felebaráti kötelesség is.

                      
Bálint Olga,
Szentkereszty Stephanie Egyesület 
elnöke

Tisztelt Olvasó !

Rólunk, szervezetünkről

A kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület 
célja, közösség szolgáló szemlélete  mélyen a múltban 
gyökerezik, létezésében összefonódik a múlt, jelen, 
jövő.

Misszió, küldetés: A 2003-ban alakult Szentkereszty 
Stephanie Egyesület missziójának tekinti az egykori 
egyesület mentalitásának, szemléletének, szellemi 
és eszmei értékének megőrzését, a Ma szociális igé-
nyeinek és elvárásainak megfelelő szolgáltatások 
biztosítását.

Céljaink:
• a háromszéki veszélyeztetett helyzetű gyerme-

kek és ifj ak védelme
• a bántalmazás megelőzése, a családon belüli 

erőszak áldozatainak védelme
• szociális tevékenységek promoválása, szociális 

kooperálás
• a szociálisan hátrányos helyzetű, fogyatékkal 

élő személyek életminőségének javítása, szocio-
professzionális integrációja

• segítségnyújtás mindazon személyeknek, akik 
krízishelyzetben vagy krízis utáni helyzetben 
vannak

• helyi és megyei szociális tevékenységek, szolgál-
tatások támogatása, szervezése, fejlesztése

Tevékenységeink:
• jogi, mentálhigiénés, szociális és pszichológiai 

tanácsadás szociálisan hátrányos helyzetű, 
valamint fogyatékkal élő gyermekek/személyek, 
családon belüli erőszak áldozatai, valamint ezek 
agresszorai számára

• szociális szolgáltatások létrehozása és 
működtetése

• fogyatékkal élő személyek szakmai integrációja 
védett egység keretén belül

• szakosított humánerőforrás biztosítása és kép-
zése

• együttműködés helyi és megyei intézményekkel, 
egyházakkal, külföldi és belföldi civil szervezetekkel 

Báró Szentkereszty Stephanie, 
“akit az ég jókedvében ajándékozott Háromszéknek”

Szentkereszty Stephanie bárónő 1842 február 5-én  született Kolozsváron. Alig 11 éves korában 
kerül Budapestre. Az ott töltött öt év alatt nyelveket, festészetet, tanult, amit később művészi sz-
inten művelt, majd Zágonba a szülői házhoz tért vissza. 

Mindössze 29 éves, mikor közéleti munkálkodáshoz kezd, amelyben személyes tulajdonságai, 
megnyerő modora, műveltsége és elméje hamar vezéregyéniséggé avatja. 

Az 1870-es évek elején kezdte el jótékonykodó tevékenységét, így nyerte el az  „alapítványi hölgy” 
jelzőt. 1871 szeptember 21-én megalapította  a jótékony célú Zágoni Nőegyletet. Ezt követően 
egész további tevékenysége a kézdivásárhelyi intézmények létrehozásához kötődnek egészen ha-
láláig. 

1873 okt.12-én megnyította kapuit a ma is működő „árvaház”, mely 1874 ben felvette az Erzsébet 
nevet. Az árvaház működésének célja: „Háromszék vármegye apa és anya nélkül való árvaleányait 
felnevelni, munkára szoktatni”.

 Szentkereszty Stephanie bárónő 1872 ben alapította meg az Erzsébet Árvaleány Nevelőintézetet 
FENNTARTÓ EGYESÜLETET „azon célból, hogy abban a háromszékmegyei illetőségű, szülők- és 
vagyon nélküli leány- gyermekekről keresztényi szeretettel gondoskodjon azokat élelemmel, lakás-
sal, ruházattal lássa el, s emellett a szükséges nevelésben és tanításban részesítse, hogy belőlük 
értelmes, jó erkölcsű nők, a társadalomnak munkás és hasznos tagjai váljanak.”

Párhuzamosan az Árvaleánynevelő intézet kialakításával Szentkereszty Stephanie 1874-től 
foglalkozik egy szegények számára létesítendő menedékház létrehozásával, mely 1874 november 
8-án nyílik meg.

1876 november 19-én alakította meg a Kézdivásárhelyi Oltáregyletet melynek fő célja: ”a sze-
gény templomoknak az isteni tiszteletet méltó megtartásához szükséges kellékekkel való ellátása”.

A következő évben újabb vállalkozásba kezdett. Minden energiáját arra összpontosította, hogy 
a betegeken segítsen, Háromszék közegészségügyi gondjainak megoldását előmozdítsa. Hét évi 
kitartó küzdelem után, az egykori Kapitányi Szállás (jelenlegi belgyógyászat)  épületében, melyet 
a Városi Tanács átadott kórház céljaira, 1884. október 19-én megnyílt a Kézdivásárhelyi és Vidéki 
Rudolf Kórház. 

1886-tól végleges otthonául a lelkéhez legközelebb álló intézményt, az árvaházat választotta.
Szentkereszty Stephanie bárónő munkásságáért soha nem vágyott semmilyen kitüntetésre. Úgy 

vélte, minden nemes cselekedet jutalma Istennél van. Amit az ember tesz Istnért, népéért kell tegye. 
Szentkereszty Stephanie 1906 május 26-án halt meg. Kívánsága szerint holtestét az árvaház ud-

varán, a kápolna alatti kriptában helyezték el örök nyugalomra.
Személyisége, a közjó szolgálatában álló élete és munkássága erkölcsi, gondolkodásbeli és ma-

gatartásbeli modellt nyújt számunkra.

Szentkereszty Stephanie Egyesület
 10 éves Jubileumi Ünnepségére 

2003 – 2013
Mottó:

„...azon szikrát, melyet meggyújtottunk elaludni ne hagyjuk, hanem mielőbb élő 

lánggá fejlesszük.” (báró Szentkereszty Stephanie)

525400-Kézdivásárhely
11-es Udvartér, 4.szám
Tel./fax: 0040-(0)267-361 265
E-mail:balintolga@yahoo.com
Honlap: www.szentkereszty.ro

Munkatársak: 

Bálint Olga egyesületi elnök, Héjja Cecilia pedagógus, mentálhigiénés szakember, Pánczél Esz-
ter szociális munkás, pszichológus, Bíró Erika jogász, mentálhigiénés szakember



A fogyatékkal élők életminőségének  javítása és 
esélyegyenlőségük társadalmi ügyének felkarolása 
céljából a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie 
Egyesület létrehozta 2009-ben a Búzamag Védett 
Egységet a 448/2006. számú törvény értelmében. E 
törvény szerint a legalább 50 alkalmazottal rendelkező 
közhatóságok, közintézmények, cégek kötelesek 
az alkalmazottak teljes létszámának legkevesebb 
4%-át kitevő arányban fogyatékkal élő személyeket 
alkalmazni. Akik nem teljesítik az előbbi élőírást, az 
alábbi kötelezettségek közül választhatnak:
• havonta befi zetnek az állami költségvetésbe egy 

összeget, melyet úgy számítanak ki, hogy az orszá-
gos bruttó minimális alapbér 50%-át beszorozzák 
a fogyatékkal élő személyekkel be nem töltött 
munkahelyek számával

• az előbbi számítás szerinti összeggel egyenérték-
ben, a fogyatékkal élő személyek általl előállított 
termékeket és szolgáltatásokat vesznek engedély-
ezett védett egységektől.

A Búzamag Védett Egység missziója a fogyatékkal élő 
személyek társadalmi integrálása, új munkahelyek 
létesítése, lehetőséget nyújtva egyre több fogyatékkal 

élő személy bevonására a munkaerőpiacba.
Sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan is tudnánk 
megvalósítani célkítűzéseinket szem előtt tartva 
szemléletünket, gyökereinket és erőforrásainkat. És 
ekkor jött a gondolat: Hulladékból fogunk értéket 
teremteni! Nem utánozunk senkit! A magunk ötleteit 
valósítjuk meg.
Minden egyes termékünknek saját története van, 
amelyek nagyon sok odafi gyeléssel születtek meg. A 
legelső ilyen termékünk a székely szilvapálinkás üveg, 
amelyet továbbfejlesztettünk és idővel egyre ere-
detibb siculicum termékek láttak napvilágot.  
Mit adtak a védett egységnek a fogyatékkal élő 
munkavállalóink? Kiváló teljesítményt nyújtot-
tak és nyújtanak szakmájukban. Új színt hoztak a 
munkaközösség életébe, melynek két alapvető bázisa 
is van. Egyrészt a fogyatékkal élők keményen és 
kitartóan dolgoznak, hiszen ismerik, milyen nehéz 
a munkapiacon való elhelyezkedés, másrészt mo-
tiválják a többi dolgozó látásmódját is, hiszen az élet 
többi területén is komoly akadályokkal küzdöttek és 
küzdenek meg nap mint nap. Ezzel akaraterőben és 
kitartásban is példát állítottak ép munkatársaiknak.

Mit ad, miben segít Ön azzal, ha tőlünk vásáról? 
Segít: 
• a  fogyatékkal élő és  hátrányos helyzetű szemé-

lyek munkához juttatásához
• a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű személyek 

életminőségének    
• a társadalomba való visszailleszkedésükben
• a hulladék újrahasznosításában
• a környezetünk megóvásában
• gyökereink megőrzésében
Az egyedi székely termékek előállításában szem 
előtt tartjuk a környezetbarát, a székely kultúra, 
székely gyökereink őrzését, a saját ötletek, kreatív 
gondolatok megvalósulását, a mindennapi életben 
való használhatóságot, az esztétikai élménynyújtást 
és fejleszthetőség gondolatát, amely a munkafolya-
mat alatt beépülhet a fogyatékkal élő személyek 
életvitelébe. 
Siculicum egyedi termékeink:
• székely motívumokkal felíratozott, dekorált szaty-

rok, párnák, kötények, asztalterítők, szőnyegek
• székely motívumokkal felíratozott, dekorált 

üvegek, ajándéktárgyak
• kézzel készített babák különféle népviseletekben
Szolgáltatásaink
• eladási/intermediálási szolgáltatások
• takarítási szolgáltatások

Pályázataink
A segítségre, társadalom perifériájára 
szorulók ügyét felkarolva a kézdivásár-
helyi Szentkereszty Stephanie Egyesül-
et az évek során a megye területén 
több szociális hiánypótló intézmény/ 
szolgáltatás  létrehozásához, támoga-
tásához járult hozzá a következő pro-
jektek keretén belül:
• Közreműködés két lakásotthon 
létrejöttében, Baróton és Kézdi-
vásárhelyen. A bécsi Innitiative 
Hoff nung egyesülettel és a béc-
si Selbthilfegruppe Pfl egefamilien 
egyesülettel együttműködve a Szent-
kereszty Stephanie Egyesület 2 lakást 
biztosít a Kovászna Megyei Szociális 
Gondozási és Gyermekvédelmi Ig-
azgatóság keretén belül működő két 
rezidenciális szolgáltatáshoz. Céljaink 
a  mamutintézmények felszámolása,  
a gyerekek lakásotthonokba való el-
helyezése, a  Kovászna Megyei Szo-
ciális Gondozási és Gyermekvédelmi 
Igazgatóság apparátusának, szociális 
hálójának bővítése.
• EUROCAMP – Nemzetközi Ifj úsági 
Tábor. A bécsi Innitiative Hoff nung 
egyesület, az Österrechische Katol-
ishe Jugend Szervezet és a Szentk-
ereszty Stephanie Egyesület közös 
szervezésben, három éven keresztül 
több romániai fi atal táborozását tette 
lehetővé a Gösselsdorf-i (Ausztria) 
Nemzetközi Ifj úsági Táborban, mely-
nek keretén belül a másság elfogadását, 
valamint a nemzetközi kapcsolatok ki-
alakulását szorgalmazták, támogatták.

• Ergo és művészetterápiás központ. 
Egyesületünk és a svájci Samariter 
Verein Samedan partnerkapcsola-

tának köszönhetően 2005-ben létesült 
a kézdivásárhelyi Közösségi Szolgálta-
tási Komplexum épületében. A köz-
pont célja a fogyatékkal élő, hátrányos 
helyzetű személyek rehabilitációja 
művészetterápiával.

 • Pályázat a Kézenfogva Alapítvánn-
yal. A Szentkereszty Stephanie Egyesül-
et az intézményesített fogyatékkal élő 
személyek számára zeneterápiához, 
ergo és művészetterápiához, 
mozgásterápiához, sporthoz szükség-
es segédeszközökre és szakkönyvekre 
pályázott a magyarországi Kézen-
fogva Alapítványnál. A pályázatot 
megnyerve hozzájárult a kézdivásár-
helyi Közösségi Szolgáltatási Kom-
plexum szolgáltatásaiban működő 
különböző terápiás foglalkozások 
szakszerűsítéséhez, mely elősegíti a 
fogyatékkal élő gyerekek és fi atalok 
életszínvonalának növekedését.
• Krízisközpont, Sűrgösségi Központ 
a Családon Belüli Erőszak Áldozatai 
Számára. Létrejötte a kézdivásárhelyi 
Szentkereszty Stephanie Egyesület, a 
Kovászna Megyei Szociális Gondozá-
si és Gyermekvédelmi Igazgatóság, a 
Nemzeti Családvédelmi Ügynökség, a 
bécsi Innitiative Hoff nung Egyesület 
és a bécsi Vöröskereszt partnerkapcso-

latának, valamint együttműködésének 
eredménye. A központ célja a krízishe-
lyzetben levő bántalmazott személyek 
segítése és a társadalomba való vis-
szaintegrálása. 
• Jó székelyek Kézdivásárhelyen. A 
Kézdivásárhelyről elszármazott Dar-
vas Zsuzsa, aki a hollandiai Maassluis-
ban él, kultúrális fejlesztést célzó pro-
jektet fi nanszírozott a kézdivásárhelyi 
Hátrányos helyzetű gyerekek nappali 
központjában járó gyerekeknek, vala-
mint a kézdivásárhelyi Szentkereszty 
Stephanie Lakásotthon ellátottjainak.
 

• Friseur Projekt. A bécsi Innitiative 
Hoff nung Egyesülettel együttműködve 
7 fi atal vett részt, a kézdivásárhelyi 
Közösségi Szolgáltatási Komplexum-
ból,  Debrecenben a Schwarzkopf által 
szervezett fodrász tanfolyamon.
 

• Tegyük szebbé környezetünket 
ahol élünk. Egyesületünk a holland 
Stichting Stedenband Regiostenpunt 
Maassluis alapítvánnyal és a holland 
Applied Sciences, Inernational real 
Estate & Facility Management egy-
etemmel együttműködve a kézdivásár-
helyi Koordonáló Központ kertjét tet-
ték szebbé virágokkal, padokkal, kis 
parkokkal, sétányokkal, játszóterek 
felújításával.

 

• A bécsi Innitiative Hoff nung 
Egyesület közreműködésével az ausz-
triai Erste Österreichische Sparkasse 
Alapítványtól nyertünk egy három 
évre szóló pályázatot, melynek kere-
tén belül szakmai tanulmányutakat 
és praktikumokat tudtunk biztosítani 
külföldön a szakembereinknek.
A fent említett szociális szolgálta-
tások létesítése valamint támogatása 
nagymértékben hozzájárult a Kovász-
na megye területén működő szociális 
szolgáltatás palettájának színesebbé, 
egyénre szabottabbá, korszerübbé té-
teléhez.

Búzamag Védett Egység

Jövőbeli tervek, 

célok

Tudjuk, hogy mindig magunkkal 
kell kezdeni a változásokat, tehát, 
ha a minőségi munkánk során ké-
pesek vagyunk apróbb jótékony 
változásokat megtenni, ezzel azt 
segítjük, hogy össztársadalmi szin-
ten is határozottan tudjunk előre-
lépni egy fenntarthatóbb jelen és 
jövő érdekében.
Továbbra is proaktív szerepet, szoli-
daritáson, szubszidiaritáson alapu-
ló magatartási formákat szeretnénk 
követni, hogy tudásunkat, szakmai 
tapasztalatainkat a közösségi célok 
számára hasznosítsuk.
Szervezetünk eltelt tíz esztendejé-
nek akkor volt és van értelme, ha a 
jövő kihívásainak eleget tud tenni, 
megteremtett értékeinek fenntart-
hatóságát biztosítva.



Fontosnak tartjuk, hogy  a külön-
leges védelemben levő gyerekek, 
fi atalok, fogyatékkal élő személyek 
valamint a családon belüli erőszak 
áldozatai ellátását megfelelő szak-
mai felkészültséggel és hozzáértés-
sel rendelkező szakemberek bizto-
sítsák. Ennek érdekében szakmai 
képzéseket, továbbképzéseket, ta-
nulmányutakat és konferenciákon 
való résztvételt fi nanszírozott 
egyesületünk:
- Fogyatékkal élő szemé-
lyi gondozó alapképzés, azon 
nevelőknek akik fogyatékkal élő 
személyeket ápolnak, gondoznak 
az intézmény keretén belül
- Gyerekgondozó alapkép-
zés, a lakásotthonokban dolgozó 
nevelők számára
- Trénerképző a kézdi-
vásáthelyi Koordonáló Központ 
szakembereinek
- Mediátor alapképzésbe ré-
szesültek azok a szakemberek akik 
a családon belüli erőszak áldozatai 
számára nyújtanak egyénre szabott 
szakszolgáltatást  
- Továbbképzés a Fizikai 
fogyatékkal élő személyek önálló 
életvezetési készségeinek fejlesz-
tése témakörben a kézdivásárhelyi 
Rehabilitációs Központ szakem-
berei számára
- Drogprevenciós work-
shop megszervezése az intézmény 
szakembereinek
- Egyhetes továbbképzés 
Grazban (Ausztria) 9 szakember 
számára, akik a fogyatékkal élő gy-
erekek szakellátásában dolgoznak
- Két szakember egyhetes ta-
nulmányuton vett részt Maassluis-
ban (Hollandia)
Egyesületünk különféle alapkép-
zéseket fi nanszírozott a kézdi-
vásárhelyi Közösségi Szolgáltatási 
Komplexum hátrányos, veszélyez-
tetett helyzetű és fogyatékkal élő 
ellátottjai számára, életminőségük 
javítása, társadalmi integrálásuk 

elősegítése érdekében, a következő 
témakörökben: fogyatékkal élő 
személyi gondozó alapképzés, gy-
erekgondozó alapképzés, fodrásza-
ti tanfolyam. 
Az egyesület tevékenységi terül-
etének megfelelően, szem előtt 
tartottuk a szociálisan hátrányos 
helyzetű, valamint fogyatékkal élő 
gyerekeknek, személyeknek, csa-
ládon belüli erőszak áldozatainak, 
az öregeknek, a hajléktalanoknak, 
krízis helyzetben vagy krízis utáni 
helyzetben levőknek felkarolását 
anyagi támogatások által, mint: 
alapélelmiszerek, játékok, ruházat, 
tanfelszerelések, tisztítószerek, 
karácsonyi és húsvéti ajándékc-
somagok, pénzbeli támogatások, 
rehabilitációs/speciális eszközök 
kölcsönadása személyes használa-
tra, kultúrális valamint sport és 
szabadidős tevékenységeken való 
résztvétel támogatása, lakásberen-
dezések bútortárgyakkal.
Az elmúlt években a kézdivásár-
helyi Rendőrség alkalmazottjai 
adójuk 2%-át a Szentkereszty 
Stephanie Egyesületnek ajánlották, 
melynek eredményeként a kézdi-
vásárhelyi Közösségi Szolgáltatási 
Komplexum ellátottjai és több szo-
ciálisan hátrányos helyzetű csa-
lád részesült ajándékcsomagban 
Karácsony szent ünnepén. 
P a r t n e r k a p c s o l a t a i n a k 
köszönhetően, egyesületünk 
folyamatosan támogatta a kéz-
divásárhelyi Közösségi Szolgálta-
tási Komplexum szociális szolgál-
tatásainak a működését: didaktikai 
eszközökkel, berendezési bútorzat-
tal, matracokkal, padlószőnyeggel, 
csúszásgátló padlóburkolattal 
(azon szolgáltatásokban, ahol fo-
gytékkal élő gyerekek, felnőttek él-
nek), alapélelmiszerekkel, ruházat-
tal, tisztítószerekkel, protokoll 
ajándékokkal, kultúrális tevékeny-
ségek támogatásával, csapatépítő 
tréningek szervezésével. 

Támogatások, képzések Új székhelyünk története
A Szentkereszty Stephanie Egyesület tevékenységi területeinek kibővülése során 
kinőtte kezdeti székhelyét, ennek köszönhetően 2009-ben új székely létrehozását 
tűztük ki célul, melynek épületében helyet kapna az egyesület keretén belül működő 
Búzamag Védett Egység is.  
Célunk megvalósításának érdekében 2011-ben, partnerkapcsolataink támogatásának 
köszönhetően, megvásároltuk az új székhely épületét, amely nagy felújításra szorult.  
Tudatosan egy régi épületet kerestünk, értékelve elődeink ránk hagyott épített örök-
ségeit. 
                 Ilyen volt                                                                                   Ilyen lett
 
 

  

Az épület egyedien kalakított pincéjében a látogatók, a Búzamag Védett Egység 
műhelyében, hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők által készített kézműves termé-
keket és siculicumokat vásárolhatnak. 
 Az ide látogatók egy csésze tea vagy kávé mellett tölthetik kellemesen ide-
jüket, melyet a fogyatékkal élő személyek készítenek és szolgálnak fel. Látogatóink e 
szeretetteljes légkörben megtapasztalhatják  a felelősség, az együttműködés, a támo-
gatás  és a másság feltétel nélküli elfogadásának élményét. Ezen a módon hatékonyan 
hozzájárulhatunk a fogyatékosságal szemben táplált előítéletek kisközösségi szinten 
történő lebontásához. Mi más, ha nem ezek jelentik az integráció lépcsőfokait? 

Önkéntesség
Napjainkban a szabadon, őszintén és szeretettel választható  önkéntesség a társadalmi tőke 
legfontosabb építő ereje. A társadalmi tőke épülésével a társadalmi lét sokféle területe épül és 
fejlődik.  
A Szentkereszty Stephanie Egyesület megalakulása óta felkarolt önkénteseinek foglalkozta-
tásával emelni a társadalom fokmérőjén a rászorultakkal való bánásmód színvonalát. 

Nyugdíjas,  
tiszta szívből szerető 

önkéntesünk 
vallomása

,,Az egyesülethez véletlenszerűen jöttem, a múlt év au-
gusztusában, az egyesület elnöke elmondta, hogy a váro-
si napokra készülnek a gyermekek, felnőttek munkáival, 
de pillanatilag nincs aki varrógépen segítsen varrni. Ak-

kor én felajánlottam a segítségemet, mivel betegnyugdíjas vagyok és rá is érek. Miután bejöttem, mintha 
egy más világba érkeztem volna magam, Kézdivásárhely közepén. Sok dolgozni és tanulni akaró sérült 
felnőtt fi atalok, apró kivágott motívumai vártak összevarrásra, hogy kész termék legyen belőle. A gyer-
mekek, ifj ak részéről a ragaszkodás, a szeretet átadás és odaadás meghatott engem is és boldogan vállal-
tam és vállalom, hogy segítsek nekik. Megelégedettség és boldogság van bennem, amikor látom, hogy a 
segítségemmel egy kész termék, egy közös munka eredménye elkészült. Valahogy lelki megnyugvást  is, 
ha segíthetek valakiknek, akik szomjazzák a szeretetet, a törődést és teli vannak tudásvággyal.”
Önkénteseink hozzájárultak egyesületünk szolgálatatásainak mennyiségi és minőségi javulásához. Tíz 
éves múltunkra visszatekintve, köszönjük  a sok segítséget, közös tapasztalat szerzést, érdeklődést és meg-
keresést, a bizalmat és biztatást. Előretekintve  a jövőre kívánjuk, hogy önkénteseink számára legyünk 
nagyszerű tanulóterep, közösen tapasztaljuk meg az egymás értékeinek fontosságát és tudásunkkal, sz-
eretetünkkel építsünk egy biztosabb jövőt!

Miben segíthetünk?
• Jogi, mentálhigiénés, szociális és pszichológiai tanácsadás: szociálisan hátrányos helyzetű, 

valamint fogyatékkal élő gyermekek és személyek, családon belüli erőszak áldozatai, vala-
mint ezek agresszorai számára;

• Szociálisan hátrányos helyzetű, bántalmazott, fogyatékkal élő gyermekek és személyek 
védelme;

• Fogyatékkal élők életminőségének javítása, társadalmi integrációjuk elősegítése;
• Fogyatékkal élő személyek szakmai integrációja a Búzamag Védett Egység keretén belül;
• Bántalmazás megelőzése, a családon belüli erőszak áldozatainak védelme, biztonságos mene-

déknyújtás;
• Helyi és megyei szociális tevékenységek és szolgáltatások támogatása, szervezése, lefolytatása 

valamint fejlesztése;
• Szakosított humánerőforrás biztosítása, képzése;
• Rehabilitációs/speciális eszközök kölcsönadása személyes használatra;

Köszönetnyilvánítás
A Szentkereszty Stephanie Egyesület és a kézdivásárhelyi Közösségi 
Szolgáltatási Komplexum nevében köszönetet mondok egyesül-
etünk és intézményünk barátainak, segítőinek, önkénteseinek, pro-
jektejeink támogatóinak. Kérjük további segítségüket, hogy segíteni 
tudjunk és ne feledjék: „Jót tenni jó”. 
További adományaikat a RO43 RNCB 0127 0075 2170 0001 (Banca 
Comercială Română) számlaszámon fogadjuk.

Támogatóink, partnerkapcsolataink
Kovászna Megye Tanácsa, Kézdivásárhely Municipium 
Önkormányzata, Kovászna Megye Szociális Ellátási és Gyerme-
kvédelmi Vezérigazgatóság, Kovászna Megyei Rendőrség, CIV-
EK-Civilek Háromszékért, S.C. Secuiana S.A. Kézdivásárhely, 
S.C. RHM Pants S.R.L. – Esztelnek, S.C. Fashion Ring S.R.L., 
Transilvanian Trousers Company S.A.- Sepsiszentgyörgy, S.C. 
New-Fashion S.A., Verein Initiative Hoff nung, Bécs, Ausztria, 
Verein Selbsthilfegruppe Pfl egefamilien. Bécs, Ausztria, Samari-
terverein Samedan, Svájc, Stichting Stedenbandd Regiostenpunt 
Maassluis, Hollandia, Gréte Brundl, Olaszország, Saccai Lidiae 
Ernesto Sona, Olaszország, Evangelische Rumanienhilfe in der 
Kirchengemeinde – Erfurt, Németország, Katholische Kirchenver 
Waltung Neustadt, Németország, Josef Seibold– Németország, 
Magyisz, Magyarország, Herbert Stóckl People Voiseng, Ausztria, 
Die Erste Österreichische Spar-Kasse, Ausztria, Die Österreichis-
che Jugendrotkreuz, Ausztria



Zágoni báró Szentkereszty Steph-

anie-re emlékezünk, a Székelyek 

Nagyasszonyára, Kézdivásárhely 

díszpolgárnőjére

A 2003-ban megalakult báró 
Szentkereszty Stephanie nevét fel-
vett és szellemiségét őrző egyesül-
etünk évente május 26-án a 
„Háromszékvármegyei Erzsébet 
Árvaleánynevelő Intézet” Egyesületé-
nek alapszabályzatában foglaltakat 
tiszteletbe tartva emlékezik zágoni 
Báró Szentkereszty Stephanie halá-
lának évfordulójára, a Kézdivásárhelyi 
Közösségi Szolgáltatási Komplexum 
udvarán található, hamvait őrző kápol-
nában. 

A fennkölt megemlékezésen a  kéz-
divásárhelyi Közösségi Szolgáltatási 
Komplexum növendékeinek, munka-
társainak, a szakma képviselőinek, szá-
mos rangos külföldi és belföldi szemé-
lyiségnek a  részvételével,  kegyelettel 
tisztelegtünk a bárónő emléke előtt.  A 
megemlékező szentmiséket  ft. Vargha 
Béla kézdi-orbaiszéki római katolikus 
főesperes celebrálta, Fórika Balázs, 
kézdi-orbaiszéki római katolikus kán-
tor kíséretével. Halálának a 100. évfor-
dulóján díszoklevelet és emlékérmet 
nyújtottunk át Suzanne Grossmayer, 
a bécsi Innitiative Hoff nung Egyesület 
elnökének, a 104. évfordulón leleplez-
tük Kosztándi Jenő festőművész által 
alkotott báró zágoni  Szentkereszty 
Stehanie portréját, a 105. évfordulón 
Kosztándi B. Katalin festőművész a 
kápolna ajtajában „Olvasó Árvaleány” 
alkotásával ajándékozott meg.       

Együtt erősödve  Március 8-án

A Szentkereszty Stephanie Egyesül-
et tagjai, önkéntesei  minden évben, 
előtérbe helyezve a női  identitástudat  
megerősítését, a szakmaiság elismeré-
sét és megbecsülését, az egészséges 
életmód szemléletét, szervezték meg 
a kézdivásárhelyi Közösségi Szolgálta-
tási Komplexum munkaközösségének 
a Nők napját. 

A rendezvény elősegítette, tovább 
mélyítette a munkaközösség közti ka-
pcsolatot, lehetővé tette az  egyesület 
szemléletének, értékeinek átadását, 
tudatosítását.          

Karácsonykor együtt ünnepelni 

nagy ajándék 

A kézdivásárhelyi Szentkereszty 
Stephanie Egyesület  tagjai, önkénte-
sei és a Közösségi Szolgáltatási Kom-
plexum  szakemberei minden év  de-
cember 21 - 22 között  megszervezte 
Karácsonyi Ünnepélyét. 

Az ünnepségen Karácsonyi tör-
téneteket és mozgásos - táncos 
előadásokat adtak elő a kézdivásárhe-
lyi Közösségi Szolgáltatási Komplex-
um ellátottjai. Ünnepi beszédekben 
a Szent Karácsony ünnepének misz-
tériuma és az egész évi jócselekede-
tek emelődtek ki. Ezt követte az aján-
dékozás örömteli pillanata, az ünnepi 
ebéd, a hátrányos helyzetű, különleges 
védelmet igénylő, fogyatékkal élő gy-
ermekek, felnőttek és hozzátartozójuk, 
valamint az intézmény alkalmazottjai 

számára. 
Mikulás érkezett a rászoruló 

hátrányos helyzetű és fogyatékkal 

élő gyermekekhez, felnőttekhez

Szent Miklós nagylelkű és csodatevő 
tetteit őrizve minden évben  eljön a 
Caritas önkéntes csapata a kézdivásár-
helyi Közösségi Szolgáltatási Komplex-
umba  december 5 - 7 között, a rászor-
uló hátrányos helyzetű és fogyatékkal 
élő gyermekekhez, felnőttekhez. 

Vallási jogok gyakorlása -Istenhez 

vezető út, mindenki számára

A Szentkereszty Stephanie Egyesül-
et a keresztény vallási jogok gya-
korlásának támogatása érdekében, 
segített megszervezni, felvállalni  kéz-
divásárhelyi  Közösségi Szolgáltatási 
Komplexum ellátásához tartozó  szo-
ciálisan hátrányos helyzetű, fogyaték-
kal élő, különleges védelmet igénylő 
gyermekek és felnőttek részére vallási 
hovatartozásuk fi gyelembe vételével a 
keresztelésüket, elsőáldozásukat, bé-
rmálásukat és konfi rmálásukat. Önkén-
tesei keresztszülők, bérmaszülők 
lettek, akik felelősségteljesen és szere-
tetteljesen álltak oda és állnak a mai 
napon is keresztgyermekeikhez. 

Szabadidős élményprogramjaink 

az egészségért

Nyári táborozások a Bálványoson és 
a Katrosában

A Szentkereszty Stephanie Egyesül-
et támogatása által három alkalommal 
vált lehetővé a Kovászna Megyei Szo-
ciális Gondozási és Gyermekjogvédel-
mi Igazgatóság keretén belül működő 
Közösségi  Szolgáltatási Komplexum-
hoz tartozó ellátottjainak a táborozta-
tása. A nyári táborozások, felkarolóink 
támogatásának köszönhetően, 
Bálványoson és a kézdivásárhelyi Gá-
bor Áron Szakközépiskola katrosai 
táborban rendeződtek meg.

A kikapcsolódás, feltöltődés 
lehetőségeit tapasztalhatták meg a 
felkarolt egészséges és fogyatékkal 
élő, a hátrányos helyzetű,  különleges 
védelmet igénylő gyermekek, ifj ak, 
felnőttek. 

Támogatott gyermekeink jó csa-

pattá formálódtak a Székölykök Gy-

ermekfesztiválon

A Szentkereszty Stephanie Egyesül-
et jóvoltából 22 kézdivásárhelyi szo-
ciálisan  hátrányos helyzetben levő, 
fogyatékkal élő és különleges védel-
met igénylő  intézetben és családban 
élő gyermek, felnőtt vett részt a 2012 
augusztus 10-12-dike között megren-
dezésre kerülő második Székölykök 
Gyermekfesztiválon. A három nap alatt  
igazi egymást meghallgató, egymás-
ra fi gyelő, együtt nevető jó csapattá 
formálódtak, amelyre a gyermekfogla-
lkozások, a koncertek, a nagy tábortűz, 
a Szenkereszty Stephanie Egyesület 
sátornál való korlátledöntő önkéntes 
tevékenykedés, a közös étkezések, az 
esti tréfálkozások adtak keretet.

Kiránduló, szabadidős és kulturá-

lis élményprogramjaink

Az elmúlt 10 évben  ügyünk 
felkarolóinak  támogatása  és önkén-
teseinknek a Közösségi Szolgáltatási 
Komplexummal való közös szervezése 
által a hátrányos helyzetű  gyermekek-
kel, meglátogattuk a  zágoni Mikes-
Szentkereszty kastélyt, megcsodáltuk 
a zabolai Mikes Kastélypark fás növé-
nyeinek sokszínűségét és  ellátogat-
tunk a Csángó Néprajzi Múzeumba,  
Csíkszeredában a Munkácsi Mihály 
kiállításon az Egyiptom művészete 
a fáraók korában  című kiállításokon 
vettünk részt.  Kirándultunk Bálványo-
son és tavaly a Nyújtód-i Keresztény 
lovas angol gitár táborban töltöttünk 
el egy korlátledöntő, egész napos 
szabadidős programot. 

Koncertet tartott támogatottjain-
knak a Komplexum székhelyén Dancs 
Annamária és Dolhai Attila.

Korlátledöntő tevékenységeink 

Az évtizedek során a fogyatékkal 
élő, hátrányos helyzetű személyekkel 
szemben kialakult előítéleteket, stig-
mákat igyekszünk megszelídíteni.

Városnapokon, piacokon, kiállí-
tásokon, ünnepeken  Kézdivásárhe-
lyen, Kovásznán, 

A Szentkereszty Stephanie Egyesül-
et támogatottjaival termékbemutató 
sátorral vett részt évente a kézdivásár-
helyi Őszi Sokadalmon és a kovász-
nai Városnapokon közösségépítő és 
korlátledöntő céllal. A sátor egyedi, 
kreatív, leleményes termékei, a sici-
lucumok a fogyatékkal élő és hátrányos 
helyzetű személyek alkotásai felkeltet-
ték a helyi közösség érdeklődését. 
Sok pozitív visszajelzést kaptunk, 
biztatásokat, elismerést. A begyűlt  
adományokat  a Szentkereszty Steph-
anie Egyesület a fogyatékkal élő és  a 
hátrányos helyzetű személyek meg-
segítésére fordítja.   

Székely Családok Napján és Csalá-

dok Napján, mint szervezők és résztv
evők!                                                

A Kovászna Megyei Tanács, a Ko-
vászna Megyei Szociális Ellátási és Gy-
ermekvédelmi Vezérigazgatóság  és 
a Szentkereszty Stephanie Egyesület 
köreműködésével került sor a Székely 
Családok Napjának megszervezésére 
2012- ben a kézdivásárhelyi Közösségi 
Szolgáltatási Komplexum udvarán. 

A rendezvényen résztvettek az in-
tézmény ellátottjai, támogatottjaink 
és a helyi közösség családjai. A közös 
színvonalas programokon és tevéke-
nységeken, úgy a gyerekek, mint a 
felnőttek jól megtalálták a kikapc-
solódási és szórakozási lehetőségeket, 
valamint megtapasztalták az együttlét 
közösségformáló erejét.

Együtt kéz a kézben  korlátledöntő 

összefogásunk óvodásokkal, isko-

lásokkal !

A Szentkereszty Stephanie Egyesül-
et több közös korlátledöntő tevéke-
nységet szervezett a Brassó-i „Öröm 
Házikó” Óvodával és a Molnár Józsiás 
Általános Iskolával. Az együttműködés 
az  elfogadó  attitűd formálást, a szere-
teten alapuló értékfelfedezést, az ön-
becsülés erősítést célozta meg. 

Ünnepeink lelki egészségünkért

Kiadja a Szentkereszty 

Sephanie Egyesület, 

Kézdivásárhely.


