„Őrizz meg a ól a naiv hi ől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek,
visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!”
(Antoine de Saint-Exupéry)

Összegző lény az ember. Számvetést készít, mérleget von, hosszú vajúdási és alkotási folyamatok,
nekilendülések és kitartó munkaszakaszok után egyszerűen megáll. Nem is tehetne másként. Szétnéz,
megpihen, fáradt árnyékára dől, magához szólítja az időt és játszani kezd vele. Perceket, órákat, napokat
tologat emlékezete végtelen pályáján, kiértékel és elemez, erőt gyűjt a továbblépéshez. Egyfajta értéket
keres minden lépésben, gondolatban, cselekedetben, mo vációt a holnaphoz.
Ma, egy huszonöt éves intézmény születésének, kibontakozásának, folyamatos lüktetésének
eufóriájában nekünk is meg kell állnunk, belelapoznunk egy kicsit a múltba. A negyedszázada életre kelte
LAM Alapítvány felvállalt hivatása az integrált régiófejlesztés, ez pedig első perctől elképzelhetetlen le
volna az mindenkori Ember alakítása, segítése, felkészítése nélkül. Eszté kai érzék, morális értékrend,
polgári öntudat, keresztény munkamorál, hasznos tudás és megfelelő anyagi lehetőség nélkül nem
beszélhetünk egészséges humán erőforrásról az általunk szolgált régióban. Egészséges humán erőforrás
nélkül pedig nincs fejlődő régió.
A legfőbb érték azonban az emberi kapcsolatokból fakadó kölcsönösség, hisz mi, a program létrejö ét
és folyamatos létét megálmodók, támogatók, elősegítők, olyan ajándékot kapunk, amely mai, rohanó
életvitelünkben valósággal pótolhatatlan. Hogy mi lesz jobb ezáltal? Talán nem tudjuk, de érezzük. Mi
leszünk jobbak. Mindannyian, emberi mivoltunkban. Talán a közérzetünk, talán a néhány percnyi
rácsodálkozás, a felfedezés, hogy a mindennapok gyors lüktetésében is o van az idő végtelen lassúsága, a
csend, az érték, csak meg kell állnunk néha, a szerelvényt kell megállítanunk, nem az ablakban suhanó tájat.
Időt kapunk, ama Proust-i időszeletet, amely megállásra késztet, elmélkedésre, szemlélődésre az erőteljes
továbblépés elő . Egy pillanatra lelassul a kolibri szárnycsapása, felnéz a gyűjtögető méh, követni tudjuk a
lombok nyújtózását, a pillanat áll, és érzelmileg pihentet bennünket. Ezt nem lehet elégszer megköszönni
mindazoknak, akik rendületlenül hi ek és hisznek a LAM-álomban, immár negyedszázada…
Klárik A la
igazgató - LAM Alapítvány
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„A siker azokhoz pártol, akik elég energikusak, hogy dolgozzanak érte,
elég bizakodóak, hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,
elég bátrak, hogy megragadják és elég erősek, hogy megtartsák.”
(Smith)

25 éves a LAM Alapítvány. A 25 évről azt tartják, hogy az életerős, vágyakkal teli ember életének a
kezdete, olyan emberé, aki már túl van egy-két megpróbáltatáson, és szilárd hi el, erővel törekszik céljai
megvalósítására.
Úgy vélem, hogy ez az alapítvány tevékenységére is igaz, hiszen az elmúlt 25 év ala nem egy-két
megpróbáltatáson lépe túl úgy, hogy folyamatosan kereste a megoldást az állandó kihívásokra és az új
helyzetekre, anélkül, hogy eltávolodo volna erede céljától, amely a mezőgazdászok, valamint a kis- és
középvállalkozások támogatása. Az alapítvány munkaközössége mindig a bizalomra helyezte a hangsúlyt, az
oktato szakmai ismeretek átadása melle a tőkével, pénzzel való bánni tudásra is megtaníto a a
hozzáfordulókat, ugyanis a rendszerváltás után mindke őre nagy szükség volt. Ugyanakkor hiszem azt, hogy
a LAM Alapítvány és annak hitelprogramját működtető LAM Mikrohitel Rt. a továbbiakban is képes szilárd
hi el, megfelelő szakmai tapasztala al, az új piaci körülményekhez igazodva folytatni tevékenységét. Ehhez
kívánok sok sikert!
Kotró Adél
vezérigazgató - LAM Mikrohitel Rt.
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Rólunk
A LAM Alapítvány a Svájci Államszövetség Fejlesztési és Együ működési Irodájának (DEZA) és a Svájci
Protestáns Egyházak Segélyszervezetének (HEKS-EPER) támogatásával jö létre, és immár történelmi
jelentőségűnek nevezhető regionális modernizációs kísérletet kezdeményeze a Székelyföldön. Legfőbb
célja a magán mezőgazdaság, illetve a kis- és középvállalkozások támogatása Erdélyben.
1992. évi megalakulásakor sikerült megteremteni azokat az intézményes feltételeket, melyek egy
hosszú távú felnő képzési és régiófejlesztési program kidolgozására nyújto ak lehetőséget. A minden
erkölcsi elven átgázolók ellenében a LAM a népi kollek v érdek felkarolásával hívta fel magára ﬁgyelmet,
úgy tudo a gazdasági reform élvonalában haladni, hogy közben a tőkével való bánni tudásra is
megtaníto a a hozzá fordulókat, a szabadpiaci viszonyok köz eligazodásra is oktato a szakmai ismeretek
átadása melle , és sikeres üzletemberek, vállalkozók első lépéseinek megtételében nyújto számo evő,
nemegyszer lé ontosságú támogatást. Nem véletlen, hogy a védnökséget fölö e a kezdeményező
lelkésznek, majd püspöknek köszönhetően a református egyház és svájci társa vállalta el, miként az sem,
hogy az általa ajánlo nyuga minták forrásvidéke szintén az Alpesek tájékán keresendő. Nem utolsó
sorban ezeknek tulajdoníthatóan, a LAM Mikrohitellel indulók privilégiuma le , hogy nyugodt
lelkiismere el nézhetnek az utókor szemébe. Ők a banki válság számtalan óceánon túli előidézőjétől
eltérően nyilvánosság elő is bármikor beszámolhatnak első milliójuk megszerzésének körülményeiről.
Tevékenysége során az alapítvány (1992 és 2005 közö ) közel 6000 új hitelt nyújto a székelyföldi
gazdáknak, vállalkozóknak és magánszemélyeknek, közel 45 millió dollár értékben. 2005 decemberében a
LAM Alapítvány létrehozo egy különálló részvénytársaságot (LAM Mikrohitel Rt.) és a hitelezési
tevékenységét 2006 januárjától ennek a kereskedelmi társaságnak a keretei közö folytatja. Különválása óta
a részvénytársaság évente átlagosan 300-350 új hitelt ajánl, 3,5-4 millió euró értékben. Ezek nagy részét a
vállalkozás-fejlesztési hitelek alkotják (70%), ezt köve k az új vállalkozások indítását szolgáló ill. a
magánszemélyek számára felajánlo hitelek. A részvénytársaság több ﬁókintézetet is létrehozo Erdélyben
(Kovászna, Hargita, Maros, Brassó, Kolozs és Beszterce-Naszód megyében): Sepsiszentgyörgy,
Kézdivásárhely, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely, Brassó, Kolozsvár és
Beszterce.
Az eltelt 25 év természetesen nem volt egyszerű és zökkenőmentes. Az alapítvány képzési
tevékenysége több fejlődési stádiumon ment keresztül 1992 óta, mióta - a kuratóriumi elnök
kezdeményezésével és svájci ﬁnanszírozással - a mezőgazdászok, valamint a kis és középvállalkozások
szolgálatába állt. Nehéz időszakban alakult, az útkeresés, a tanácstalanság és az új vizeken járók
bizonytalanságának időszakában, ez idő ala azonban sikerült nem csak egy járható útra találnia, hanem
utat is mutatnia az erdélyi gazdák, vállalkozók és magánszemélyek számára.
A LAM-modell ennek folytán egyedülálló a maga nemében. S mivel feladatát nem tekin
befejeze nek, megalapítói a huszonötödik éves számadás pillanataiban is a további kibontakozás melle
tesznek hitet.
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Múltunk és jelenünk
A LAM Alapítvány hivatalos bejegyzése (1992) megterem azokat az intézményes feltételeket, amelyek
lehetőséget nyújtanak egy hosszú távú felnő képzési, szaktanácsadási és hitelezési program kidolgozásához. A
gazdaképzés szerves része le az alapítvány régiófejlesztési programjának.
Az évek folyamán a képzési program több fejlődési szakaszon ese át, és ezzel párhuzamosan fejlődö a képzést
kiszolgáló infrastruktúra is.
1995-ben felépült a LAM Alapítvány tangazdasága, amely által sikerült biztosítani a minőségi gyakorla
képzés feltételeit. Ebben az évben indul be a kétéves gazdaképzés, melynek elméle képzésének az alapítvány
ado helyet, majd a második évben 4-6 hónapos svájci prak kumon vehe ek részt a hallgatók.
1997-ben elindult a gazdasszonyképzés, vidéken élő és gazdálkodó lányok, asszonyok számára.
2000-ben megnyílt a tanműhely, ami a hallgatók gépésze képzését teszi lehetővé.
2003-ban a LAM Alapítvány partnerségi kapcsolatot kötö a Bajor Parasztszöve séggel, ezáltal
megvalósulhato a lányok gyakorla képzése agroturisz kai panziókban, a ﬁúké pedig különböző proﬁlu
gazdaságokban, Németországban.
A 2004. év újabb mérföldkövet jelent a képzési program fejlődésében. Romániában az elsők közö
akkreditálta unk három felnő képzési programot az alábbi foglalkozásokban: szakképze növénytermesztő ,
szakképze agroturisz kai dolgozó, valamint szakképze álla enyésztő.
Az elmúlt időszakban az alapítvány több mint 9500 gazdának és gazdasszonynak nyújto valamilyen szakmai
továbbképzési lehetőséget és számtalan új munkahelyet teremte .
Az évek óta bevált, pontosan működő svájci modell szolgált alapul intézményünk tevékenységi körének
kidolgozásánál. Civil szervezetünk ak vitása 3 fő pilléren alapszik, melyek további altevékenységekre bomlanak.
Az évek óta bevált, pontosan működő svájci modell szolgált alapul intézményünk tevékenységi körének
kidolgozásánál. Civil szervezetünk ak vitása 3 fő pilléren alapszik, melyek további altevékenységekre bomlanak.

I. Pillér – A felnő képzés és az élethosszig tartó tanulás
Gyakorlatcentrikus felnő képzés és szakoktatás
Akkreditált és tema kus tanfolyamok szervezése
Mezőgazdasági rendezvények, konferenciák, szakmai találkozások,
kutatások támogatása és szervezése
Helyi érdekű szerveződések felkarolása, bátorítása, érdekvédelmi szövetségek,
szakmai társulások alapításának támogatása.

II. Pillér – Szaktanácsadás és pályáza rás
Gyakorla as szaktanácsadás
Laboratóriumi talajvizsgálat és tápanyag-ellátási szaktanácsadás
Pályáza rás és pályáza menedzsment
Régió- és vidékfejlesztés

III. Pillér – Hitelfolyósítás
Széleskörű, személyre szabo
részvénytársaságunk által.

és kedvezményes hitelfolyósítás

Orbán Balázs díj - 2015
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Részletes tevékenységi bemutató
Felnő képzés és az élethosszig tartó tanulás
Célja: a régió fejlesztése és versenyképes, komoly szaktudással bíró munkaerő képezése a jobb
elhelyezkedés érdekében.
Modul rendszerű képzéseink gyakorlatcentrikusak, megvalósításukban rugalmasan illeszkednek a
munkaadók elvárásaihoz, illetve a hallgatók előzetes ismereteihez. A képességek fejlesztésére helyezzük a
hangsúlyt felnő képzési programjainkban, melyek alapfokú, államilag elismert szakképesítést nyújtanak.
1992 és 2016 közö 9607 ügyfelünk részesült akkreditált vagy tema kus képzésben, illetve 2005-től 1098
államilag elismert szakmai oklevelet állíto unk ki.
1. Mezőgazdasági szakképzések

2. Szakmaorientált képzések
Idegenvezető
Gyümölcspárlat készítő
Vadgazda

Álla enyésztési dolgozó
Agroturisz kai dolgozó
Növénytermesztési dolgozó
Ökológiai növénytermesztő

3. Tema kus képzések

4. Menedzseri továbbképzések

Hagyományőrző foglalkozások
Szabás-varrás tanfolyam kezdő és haladó szinten
Sajtkészítő tanfolyam

Humán-erőforrás menedzser
Folyamatmenedzser
Kezdő vállalkozói ismeretek
Projektmenedzser

Okleveles hallgatók - fő képzési vonal
Hallgatók - tema kus, rövid időtartamú képzések
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Nők iskolája
A már két év zedes gazdasszony-program új gyűjtőnév, a Nők iskolája ala folytatódo , többek közö
a szabás-varrás, tojáshímzés, adven koszorú készítés, húsvé díszítés, sütés-főzés, valamint farsangi
álarckészítés művészetét is elsajá tha ák a résztvevők. A program töretlen sikernek örvend évről-évre,
átlagosan évenként 120-150 hallgatót jegyez az intézmény.

Külföldi gyakornoki program
Célja: lehetőséget biztosítani ﬁatal gazdák és gazdasszonyok számára, hogy korszerű és ellenőrzö
munkakörülmények közö dolgozzanak külföldön, egy új társadalmi közegben és tudásukat később i hon,
saját gazdaságukban kamatoztassák.
A LAM Alapítvány és a németországi Agroimpuls Bayern e.V. partnersége lehetőséget nyújt a 18-30
év közö ﬁatalok külföldi gyakorla képzésére bajorországi agroturisz kai panziókban, illetve
mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdaságokban. A prak kumot egy intenzív német nyelvtanfolyam
előzi meg. A féléves, meghosszabbítható szerződés teljeskörű ellátást, bérezést és orvosi felügyeletet
biztosít.
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Szolgáltatásaink
Mezőgazdasági szaktanácsadás
A régióban élő és munkálkodó gazdák megsegítésére kidolgozo program annak érdekében, hogy a
szakképzések befejezése után is megbízható há eret biztosítsunk, illetve elősegítsük az munkanélküliek
mezőgazdasági kistermelővé válását, a falusi turizmusnak, mint alterna v jövedelemforrásnak a
fellendítését.
Általános és személyre szabo szaktanácsadás:
Agrotechnika, gyomszabályozás és növényvédelem
Álla enyésztés és állategészségügy
Öko-gazdálkodás
Szőlészet-borászat
Vadgazdálkodás
Zöldség, virág- és gyümölcskertészet

Talajelemzés és tápanyag-gazdálkodási szaktanácsadás
Munkatársaink, előzetes egyeztetés után, talajmintát vesznek, majd az elemzés alapján személyre
szabo tápanyag-gazdálkodási útmutatást nyújtanak az alábbi területeken:
Talajtan, talajmegmunkálás és tápanyag-gazdálkodás
Trágyázási szaktanácsadás
Öko-gazdálkodás

Pályáza rás és pályáza menedzsment
Kedvezményes áron vállaljuk a projektek kidolgozását, megírását és nyertes pályázat esetén a
lebonyolítást is, hogy a régió gazdái sikeresen tudják bővíteni vállalkozásukat, ezáltal elősegítve a vidék
fejlődését és a helyi termékek gyarapodását. Közös termékcsomagot készíte ünk elő a LAM Mikrohitel Rt.vel, így egyszerűsítve a szükséges pénzforrások biztosítását is a pályázni szándékozó ügyfél számára,
egyablakos kiszolgálási rendszerben.
Tevékenységünk népszerűsítése érdekében számos gazdatalálkozón, egyesüle gyűlésen és ﬁatal
vállalkozók fórumán ve ünk részt. Ennek köszönhetően a vidékfejlesztési pályázatok melle jelentős
érdeklődés mutatkozo egyéb nemze és nemzetközi kiírások iránt is.
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További szakmai és társadalmi jellegű tevékenységeink
Konferenciák, szakmai találkozók, szemináriumok
Partnereinkkel közösen évente legkevesebb két kiemelt szakmai konferenciát, illetve számos
tema kus szemináriumot szervezünk. Ezen találkozók célja, összegyűjteni és összefogni az ado
tevékenységi körben ak van résztvevő és elismert szakembereket tapasztalatcserére és továbbképzésre. Az
intézményünk által szerveze eseményeken nemcsak szakemberek, hanem továbbképzésre, friss szakmai
információra vágyó személyek is részt vesznek, ezért rendezvényeink nagy sikernek örvendenek.

Szociális és érdemösztöndíj
A LAM Alapítvány céljának tekin támogatásban részesíteni azokat a leendő ﬁatal szakembereket, akik
szociálisan hátrányos helyzetűek, vagy kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el, ezzel is segítve a
szakképze munkaerő pótlását.
2014 novemberétől, a LAM Alapítvány és a LAM Mikrohitel Rt. kineveze egy, külső és belső
szakembereket tömörítő Elbíráló Bizo ságot, amely minden évben egy-egy érdemösztöndíjat ítél oda
magyar nyelven tanuló egyetemi hallgatóknak, pályáza rendszer alapján.
Érdemösztöndíjaink két külön kategóriában - Agrártudományok és Közgazdaságtan – kerülnek kiosztásra,
egyenként 4050 lej értékben. Ugyancsak évente, intézményeink egy-egy 1800 lej értékű szociális ösztöndíjat
ajánlanak fel két, a Sapien a Tudományegyetem által kijelölt, hátrányos anyagi helyzetben lévő egyetemi
hallgató számára.

Roma jótékonysági program
A LAM Alapítvány első perctől hangsúlyt fektete a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi rétegek
felzárkóztatására is. A svájci HEKS-szel együ működve több roma programot is indíto , egyik évben 356
tankönyvcsomagot oszto szét Sepsiszentgyörgyön, az őrkői romatelep iskoláskorú gyermekei közö , de
délutáni oktatási programot is indíto , illetve közve tői szerepet is vállalt a roma közösség és a közigazgatási
szervek közö .
10

MOL Zöldövezet programok
A környeze udatos nevelés is része fejlesztési koncepciónknak. 2014-ben a MOL Románia és a PolgárTárs Alapítvány pályáza támogatásának köszönhetően bonyolítha uk Az iskola kertje az én kertem – Ökologika programot, melynek keretében a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola kertjét
rehabilitáltuk, illetve integrált oktatási programot tarto unk az iskola diákjai számára. Két nagy tanulmányi
kirándulást is szerveztünk, a Dália virágkertészetbe, illetve a TEGA hulladék-feldolgozó telephelyén. A
programban több mint 450 diák ve részt.
2016-ban a sepsiszentgyörgyi Gulliver Óvodával együ kiviteleztük Az érzékek zöld ösvénye
pályázatot, amelyet ugyancsak a csíkszeredai Polgár-Társ Alapítvány és a MOL Románia támogato . A
pályázat célja az volt, hogy már kicsi kortól rávezesse, megtanítsa a gyerekeket a természet óvására és
szeretetére, valamint városi környezetünk szépítésére, a természe és építe örökségünk harmonikus
kialakítására, a környeze nevelés megalapozására. Természetesen az óvoda kertje is teljesen új arculatot
nyert ezáltal.

Iskola Másként
Évente az Iskola Másként program keretében fogadunk a környékbeli tanintézményekből csoportokat,
akiknek bemutatjuk a LAM Alapítvány működését, történetét, valamint a tangazdaságon körbevezetve
megismertetjük őket a szarvasmarha-tartás alapjaival, a tejbegyűjtés gépeivel, a gépi fejéssel, illetve a végén
egy mezőgazdasági gépismertetőt is tartunk.

LandArt Interna onal képzőművésze alkotótábor
Integrált vidékfejlesztési koncepciónkban a művészetnek, tájábrázolásnak, a szépérzék csiszolásának
is ugyanolyan jelentőséggel bíró helye van, mint egyéb tevékenységeinknek. Egymás után két alkalommal
(2012, 2013) is megszerveztük a LandArt Interna onal című nemzetközi alkotótábort. Az alkotótáboron 4
ország 20 művésze ve részt, és több mint 60 egyedi alkotás születe . A tábor szakmai vezetője Stefan Gnadt
festőművész volt.
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A LAM Mikrohitel Rt.
A Román Nemze Bank jóváhagyásával működő - nem-banki - a LAM Alapítvány által 2005-ben
létrehozo , kizárólag mikrohitelezéssel foglalkozó intézmény, amely az Alapítvány hitelprogramjának
folytatását hivato teljesíteni az új törvények betartásával. Az alapítvány hitelprogramjának célja, már
kezdetektől fogva a mezőgazdászok, valamint a kis- és középvállalkozók támogatása volt, olyan
hitellehetőség biztosítása által, amely elsősorban beruházási terveik megvalósítását célozták, olyan
feltételrendszer melle , ahol elsősorban a bizalom, az emberi tényező volt a legfontosabb a bankok által oly
kedvelt számok és kimutatások helye .
2009 óta, az intézmény rohamos fejlődéséhez szükséges források biztosítása érdekében az Erdélyi
Református Egyház Nyugdíjpénztára 13 százalékos tőkerészesedéssel, majd további hitelek folyosításával
támogatja a Mikrohitel Rt. tevékenységét.
A LAM Mikrohitel Rt. alapértékei:
· Hozzáférhetőség
· Gyors, felelős kiszolgálás
· Bizalom
· Társadalmi felelősségvállalás
· Szakértelem
· Innova v csapatmunka

A kereskedelmi bankokkal ellentétben, az intézmény tevékenységéből származó jövedelem kizárólag
a civil társadalom fejlődését és különféle társadalmi projektek ﬁnanszírozását szolgálja..

A LAM Mikrohitel Rt. Igazgatótanácsa:
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A LAM Mikrohitel Rt. csapata:
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Múltunk
Az Alapítvány hitelprogramja, majd később a Mikrohitel Rt. hitelajánlata folyamatos fejlődésen ment
keresztül, aminek alapja a változó igényekhez való alkalmazkodás volt. Ennek következtében a LAM
Mikrohitel Rt. hitelpor oliója folyamatosan feljődö , így a 2011-es mélypont után ez az érték 2016
decemberében elérte a 8,4 millió dollárt.

USD

A hitelportfolió alakulása
1993-2016
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Az ak v hitelek száma is folyamatosan növekede , mint ahogyan azt az alábbi ábra is mutatja, így
2016 decemberében a LAM Mikrohitel Rt. folyamatban levő hiteleinek a száma 1199 volt.
A folyamatban levő hitelek számának alakulása
1993-2016
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Az évente kihelyeze hitelek értéke is folyamatosan növekede , így az elmúlt 25 esztendőben a LAM
hitelprogramja közel 55 millió USD értékben folyosíto hiteleket. Míg 1995-ben a kihelyeze hitelek értéke
alig haladta meg az 500.000 dollárt, addig 2016-ban 3,8 millió USD volt a kihelyeze hitelek értéke. Továbbá
350 új vállalkozás létrehozásához járult hozzá a LAM hitelprogramja és közel 6.500 hitelt folyosíto . A
kihelyeze hitelek értékének és számának alakulását a következő graﬁkon ábrázolja.
A kihelyeze hitelek értéke

Évente kihelyezett hitelek számának és értékének ( USD)
az alakulása
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Amennyiben a kihelyeze hitelek szerkezetét elemezzük, megállapíthatjuk, hogy a hitelek több mint
80 százalékának célja vállalkozásfejlesztés, míg 13 százalékának pedig új vállalkozások létrehozása volt.
Fogyasztói hiteleket a LAM mindössze nagyon rövid ideig folyosíto , kizárólag meglévő ügyfelei számára, de
ez a kihelyeze hitelek számának csupán 5 százalékát jelen .
Kihelyezett hitelek
szerkezete

13%

5%
Start-ups
Vállalkozás fejlesztés
Fogyasztói hitel

82%

Ügyfeleink jobb kiszolgálása érdekében a terüle kirendeltségeink száma is folyamatosan növekede .
Míg az első időszakban csak Kovászna megye területén fejte ük ki tevékenységünket az illyefalvi, majd a
csernátoni irodákon keresztül, az évek során tevékenységünket kiterjeszte ük Hargita, Brassó, Maros,
Szeben, Kolozs és Beszterce megyékre is. Így a 2016-os esztendőt kilenc ak v terüle kirendeltséggel zártuk:
megnyitásuk időpontjának sorrendjében: Sepsiszentgyörgy - 2013-ban az illyefalvi irodát költözte ük ide,
Kézdivásárhely - 2015-ben a csernátoni irodát költözte ük ide, Csíkszereda, Székelyudvarhely,
Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely, Brassó, Kolozsvár, legutóbb pedig Beszterce városában nyílt LAMkirendeltség.
15

A LAM hitelezési programja
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Jelenünk
A Mikrohitel Rt. ma is megőrizte mezőgazdasági jellegét, kilenc helyi kirendeltségen keresztül, az
Erdély szinte egész területén tevékenykedő mezőgazdászok, valamint kis- és középvállakozások számára
folyósít hiteleket.
Hitelajánlatunk változatos, az ügyfelek valamint a piac igényeihez igazodva folyamatosan új
termékeket dolgoztunk ki annak érdekében, hogy ügyfeleink elégede ek legyenek és a LAM szolgáltatásait
válasszák a bankok által ajánlo , sokszor látszólag alacsonyabb kamatozású hitelekkel szemben. Így
földvásárlásra, az Európai Uniós pályázatok előﬁnanszírozására, vagy akár rövid lejáratú, forgóeszköz
ﬁnanszírozásra is igényelhető hitel, ﬁgyelembe véve minden egyes ﬁnanszírozás jellegzetességét és speciális
igényét.

A LAM Mikrohitel Rt. kirendeltségei
Kovászna megye

Hargita megye

Maros megye

KÖZPONTI IRODA:
520003 Sepsiszentgyörgy
Gróf Mikó Imre utca 1. szám
Telefon: +40 267 35 18 74
+40 267 31 13 00
E-mail: lamsfgheorghe@microcreditlam.ro
lamsa@lamilieni.ro

530210 Csíkszereda
Gál Sándor utca 16. szám
Telefon: +40 266 31 29 69
E-mail: lamciuc@microcreditlam.ro

540056 Marosvásárhely
Bolyai utca 3. szám, 6/A
Telefon: +40 265 22 00 99
E-mail: lammures@microcreditlam.ro

535600 Székelyudvarhely
Márton Áron tér 6. szám
Telefon: +40 266 21 21 91
E-mail: lamodorhei@microcreditlam.ro

Beszterce-Naszód megye

420032 Beszterce
525400 Kézdivásárhely
Piața Centrală út 25. szám
68-as Udvartér, 2. szám
Telefon: +40 758 246 128
Telefon: +40 267 36 76 21
535500 Gyergyószentmiklós
E-mail: lambistrita@microcreditlam.ro
E-mail: lamtgsecuiesc@microcreditlam.ro Kossuth Lajos utca 23. szám
Telefon: +40 266 36 37 77
E-mail: lamgheorgheni@microcreditlam.ro
Brassó megye
500085 Brassó
Alexandru Ioan Cuza út 48. szám
Telefon: +40 732 167 367
+40 371 30 63 85
E-mail: lambrasov@microcreditlam.ro

Kolozs megye
400124 Kolozsvár
Avram Iancu tér 13. szám
Telefon: +40 723 342 241
E-mail: lamcluj@microcreditlam.ro
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Társadalmi felelősségvállalás
Annak ellenére, hogy a LAM keretében a munkánkat néha ridegnek tűnő, racionálisan felépíte ,
szigorú szabályok közö végezzük, kevesen tudják azt, hogy egészét tekintve a LAM-mozgalom egy nonproﬁt szervezet, és ez nagymértékben megszabja a tevékenységek irányvonalát.
Talán bonyolultnak hangzik, de a valóságban mindez konkrét, kézzel fogható tevékenységek végzését,
támogatását jelen , amelyeket maga a LAM-mozgalom vagy az általa pénzügyileg támogato intézmények
végeznek. Ha osztályozni kellene ezen ak vitásokat, akkor három nagy területet különíthetünk el: 1.
oktatás, 2. szakmai, kulturális és sport szervezetek, 3. szociális jellegű támogatások.
Az oktatás támogatását – mint a tanulás általi fejlődés/felemelkedés leghatékonyabb útját –
természetszerűen első sorban a LAM Alapítvány ak vitásán keresztül biztosítjuk. Az alapítvány évi szinten
több száz résztvevő számára biztosít – jelentősen a piaci körülmények, árak ala - államilag elismert képzést
olyan hiánypótló területeken, ahol az állami intézmények egyáltalán vagy csak nagyon korlátozo an vannak
jelen. De ebbe a kategóriába sorolhatjuk azt az évi két tanulmányi ösztöndíjat is, amelyet évi
rendszerességgel, nyílt, átlátható pályáza úton ítélünk oda 2, agráripari és közgazdasági tanulmányait
folytató egyetemistának.
Az elmúlt évek során közvetlen támogatásban részesíte ünk több szakmai, kulturális és sport
szervezetet. A felsorolás teljessége nélkül i említenénk meg a Romániai Magyar Közgazdász Társaságot, a
Romániai Magyar Gazdák Egyesületétét, de ide sorolhatnánk a Bíborka Néptáncegyü est, az Arany Labda
Football Club vagy a SEPSI SIC sportegyesületeknek biztosíto támogatásokat is.
A szociális jellegű támogatások a LAM-mozgalom egyik és mindenkori alappillére. Ezen a területen,
éves szinten három szociális jellegű ösztöndíjat hoztunk létre, ugyanakkor felvállaljuk az egészségügyi és
anyagi problémákkal küszködő személyek támogatását is. A svájci HEKS Szervezet közreműködésével
támogatjuk a Diakónia Keresztyén Alapítvány által működtete o hongondozói programot, amely évente
több ezer beteg és idős rászoruló ember számára nyújt segítséget egész Erdély területén.
A társadalmi felelősségvállalás jegyében döntö ünk arról is, hogy évente közmunkával hozzájárulunk
egy-egy szociális jellegű intézmény környezetének rendbetételéhez, működési feltételeinek javításhoz.
Mi, a LAM-mozgalom munkatársai hisszük, hogy azon munkavállalók támogatása, akik családjuk
biztonságát, jólétét szeretnék megteremteni, de főként a rászorulók, nehézségben levők felkarolása
keresztény köteleze ségünk. Meggyőződésünk, hogy ha minden egyén, munkaközösség vagy szervezet – az
emberbará szeretet és segítségnyújtás szándékától vezérelve - csupán egy lépést tenne a közösség felé,
egyre több és több ember arcára varázsolhatnánk (vissza a) mosolyt.
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25 kiemelt partnerünk, 1992-2017 közö
AGROFOOD Regionális Klaszter
AGROIMPULS
Agroimpuls Bayern e. V.
AGROSIC Közösségek Köz Társulás
AGYRA
Bajor Parasztszövetség
Békéscsabai Regionális Képző- és Kutatóintézet
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bukares Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem
DEZA
GAL Progressio
GLÜCKSKETTE
HÁRIT

HEKS-EPER
Kárpátháló KESZ
Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság
Kovászna Megyei Szarvasmarhatartók Egyesülete
MOL Romania
Nemze Foglalkoztatási Alap
PannonForrás
Polgár-Társ Alapítvány
Sapien a EMTE
Szent István Egyetem, Gödöllő
Szülőföld Alap
Türr István Képző- és Kutatóintézet

Jövőkép
Múltunk kötelez. A LAM Alapítvány értékrendje, alapvető célkitűzései nem változtak az idők
sodrásában. Továbbra is szűkebb-tágabb régiónk szolgálatában maradunk, hi el, szaktudással és töretlen
lendüle el dolgozunk a vidék integrált, emberi arcokra omló fejlesztésén. Meglévő infrastruktúránk
bővítése által szeretnék kiterjeszteni pályáza irodánk működését más megyékre is, bővíteni szakképzési,
felnő képzési kínálatunkat, olyan programokat és pályázatokat megvalósítani, amelyek az i élő
emberekben előidéze pozi v változások által a környező valóságot elviselhetőbbé, élhetőbbé és
gazdagabbá teszi. Továbbra is kiemelt ﬁgyelmet fogunk szentelni közösségi programjainknak, a
gyermekeknek és az idősebb korosztálynak, szociális és karita v jellegű tevékenységünk fenntartása által.
Hitben és az emberi értékekbe vete bizalomban megerősödve, negyedszázadnyi tapasztala al a hátunk
mögö bízunk abban, hogy mindez sikerülni fog.

20

