Comunicat de presă
Lansare proiect „Multiculturalitatea – Motor de dezvoltare durabilă a comunităţii”
Sighişoara, 25 iulie 2014

Fundaţia Mihai Eminescu Trust, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Socială
CEDES anunţă lansarea proiectului „Multiculturalitatea – Motor de dezvoltare
durabilă a comunităţii”, proiect finanţat prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul
programului Fondului ONG în România, cu suma de 73,512.39 Euro.
Cofinanţarea proiectului în valoare de 14,822.61 Euro (16,78% din totalul costurilor
eligibile) este asigurată de Fundaţia Mihai Eminescu Trust.
Lansarea proiectului va avea loc vineri, 25 iulie 2014, ora 14.00, în Sighişoara, la
sediul Fundaţiei Mihai Eminescu Trust, din strada Cojocarilor, nr. 10.
Durata proiectului este de 18 luni, începând cu luna iulie 2014.
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la reducerea disparităţilor sociale
şi la creşterea coeziunii în 6 comunităţi interetnice din Transilvania prin implicare civică,
responsabilizare faţă de comunitate şi calificare profesională.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Creşterea capacităţii a 6 comunităţi rurale de a se implica în procesul de luare a
deciziilor, în decurs de 12 luni, prin crearea de instrumente de democraţie participativă
- Întărirea identităţii locale a 6 comunităţi formate din 4 grupuri etnice, în decurs de 18
luni, prin implicarea în activităţi civice, creative şi socio-culturale
- Dezvoltarea abilităţilor de viaţă şi a capacităţii antreprenoriale a grupurilor vulnerabile
din 6 comunităţi rurale din Regiunea Centru, în decurs de 15 luni, prin formare
profesională
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Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 5.925 de persoane, locuitori ai comunelor Biertan
şi Moşna, judeţul Sibiu, care au în componenţă satele: Biertan, Copşa Mare, Richiş,
Moşna, Nemşa şi Alma Vii, şi 10 angajaţi ai sectorului neguvernamental.
Activităţile principale ale proiectului constau în: elaborarea a două planuri de
dezvoltare durabilă a comunităţilor interetnice, un program de activităţi civice şi creative
pentru copii şi adulţi, încurajarea şi sprijinirea antreprenoriatului local, organizarea a
două evenimente multiculturale, coeziune comunitară prin voluntariat, organizarea a
două conferinţe de diseminare a rezultatelor, informare şi promovare.
Printre cele mai importante rezultate preconizate ale proiectului menţionăm: 857 de
cetăţeni implicaţi în proiect, 2 acorduri de parteneriat cu autorităţile locale şi 40 de
persoane calificate.
Prin implementarea proiectului se va consolida capitalul social şi democraţia
participativă a comunităţilor locale, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a mediului
rural românesc.

Pentru relaţii suplimentare:
Carolina Fernolend, manager proiect, Fundaţia Mihai Eminescu Trust,
Tel: 0265.506.024, e-mail: cfernolend@mihaieminescutrust.org
Nicoleta Anghel, responsabil comunicare, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES,
Tel: 0722.244.004, e-mail: office@cedes.ro

Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene, accesati :
www.eeagrants.org si www.fondulong.fdsc.ro

__________________________________________________________________________
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi : www.eeagrants.org
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