Proiectul „Multiculturalitatea – Motor de dezvoltare durabilă a comunităţii”
Sinteza proiectului și a principalelor rezultate obținute

Fundaţia Mihai Eminescu Trust, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Socială
CEDES a derulat începând cu data de 1 iulie 2014 proiectul „Multiculturalitatea –
Motor de dezvoltare durabilă a comunităţii”, proiect cofinanţat

prin granturile

SEE, 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, cu suma de
73,512.39 Euro.
Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost 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.
Proiectul și-a propus să contribuie la reducerea disparităţilor sociale şi la creşterea
coeziunii

în

6

comunităţi

interetnice

din

Transilvania

prin

implicare

civică,

responsabilizare faţă de comunitate şi calificare profesională.
Activităţile principale ale proiectului au constat în: elaborarea a două planuri de
dezvoltare durabilă a comunităţilor interetnice din comunele Biertan și Moșna, 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.
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Rezultate obținute pe parcursul proiectului
2 Planuri de dezvoltare durabilă a comunităților interetnice din comunele Moșna și
Biertan, județul Sibiu-cu implicarea şi consultarea cetăţenilor și a aleșilor locali
Pentru elaborarea planurilor a avut loc un amplu proces axat pe documentare,
participare, colaborare, consultare publică și cercetare și s-a pus un accent deosebit pe
identificarea de măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei populaţiei de etnie romă și pe
promovarea includerii problemelor comunităţilor rome în cele două planuri de dezvoltare
durabilă.
Astfel, în fiecare comună s-au organizat 9 întâlniri comunitare, s-au administrat
chestionare aleșilor locali și unui număr de 90 de locuitori, pentru a obține informații
specifice și cât mai complete în raport cu realitățile existente.
Cu sprijinul comunităților, s-a realizat pentru fiecare comună un plan de dezvoltare
durabilă.
Cele două planuri locale de dezvoltare durabilă cuprind măsuri şi priorităţi pentru
ameliorarea problemelor sociale, economice și de mediu existente în comunele Biertan
și Moșna, precum și la nivelul satelor componente și valorifică punctele de vedere
transmise de locuitorii din comunitățile de români, maghiari, romi, germani, dar și cele
ale aleșilor locali din comunele respective.
Fiecare plan de dezvoltare durabilă a fost transmis și prezentat Consiliului Local din
comuna Biertan, respectiv comuna Moșna, iar adoptarea lui s-a finalizat cu semnarea
unui acord de parteneriat în vederea implementării planului de dezvoltare durabilă.
Program de activităţi civice şi creative: 8 ateliere educaționale civice și creative, 158
copii participanți, 84 copii romi participanți, 8 cadre didactice implicate, 6 ateliere de
sănătate, 365 participanți.
Pentru obținerea unor rezultate cu impact pe termen lung, s-a organizat un concurs de
identificare a patrimoniului, în colaborare cu Școala Gimnazială Biertan și Școala
Gimnazială ”St. L. Roth” Moșna. La concurs au participat 45 de elevi (16 romi), din care
15 din comuna Biertan și 30 din comuna Moșna, coordonați de 8 cadre didactice.
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Elevii au fost împărțiți pe grupuri multietnice, fiecare grupă documentându-se despre
tradițiile și obiceiurile unei etnii, respectiv unui sat din comună. Rezultatele concursului
au fost prezentate, într-un cadru festiv în fața cadrelor didactice și elevilor celor două
școli. Prin acest concurs, elevii au învățat mai multe despre etniile din comunitate și au
contribuit la promovarea identităţii locale a etniilor din cele două comunităţi, români,
romi, maghiari şi sași.
Tot în colaborare cu Școala Gimnazială Biertan și Școala Gimnazială ”St. L. Roth”
Moșna s-au desfășurat atelierele de creație în cadrul cărora s-au folosit materiale
provenind din deșeuri.
La ateliere au participat 113 elevi (68 romi) din care 44 din comuna Biertan și 69 din
comuna Moșna coordonați de 6 cadre didactice.
Atelierele au implicat elevi din clasele 0-V și au constat în crearea de portofele, rame
foto și mărțișoare, prin utilizarea de materiale reciclabile.
În atelierele de creație s-a urmărit și conștientizarea copiilor asupra importanței
menținerii mediului înconjurător curat și utilității pe care unele materiale considerate
deșeuri o pot dobândi prin puțină creativitate și îndemânare.
Programul a pus accent pe formarea unor echipe de lucru multietnice, care prin
participarea la aceste activități au reușit să consolideze identitatea locală și să cunoască
valoarea unei comunități multietnice. În acest fel s-a urmărit creșterea gradului de
înțelegere mutuală între diferitele etnii din cadrul comunității, facilitând în același timp
integrarea grupurilor defavorizate.
Cu sprijinul voluntar a unor cadre medicale, s-a realizat câte un atelier de sănătate în
fiecare din satele comunelor Moșna și Biertan. Atelierele de sănătate s-au bucurat de o
prezență crescută din partea locuitorilor și a grupurilor vulnerabile.
Atelierele de sănătate au abordat aspecte legate de asigurarea și menținerea unei stări
de sănătate bune, iar participanții au primit materiale igienico-sanitare.
6 Acțiuni de voluntariat: 218 voluntari participanți, 87 voluntari romi, 6 evenimente de
socializare comunitară
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Pe parcursul proiectului au avut loc 6 acțiuni de voluntariat prin care s-a urmărit
implicarea locuitorilor în realizarea unui proiect identificat în cadrul întâlnirilor
comunitare, în folosul întregii comunități. Acțiunile s-au realizat cu sprijinul materialelor
puse la dispoziție de Fundația Mihai Eminescu Trust.
Localnicii participanți au contribuit voluntar cu ore de muncă lucrate și au primit tricouri și
insigne personalizate realizate în cadrul proiectului.
Acțiunile de voluntariat s-au desfășurat în perioada 25 martie 2015 - 24 aprilie 2015 în
fiecare din cele 6 sate:
- în Moșna s-au amplasat 15 coșuri de gunoi realizate de meșteri locali și s-a ecologizat
centrul satului, parcul din fața școlii și valea de langă școală
- în Alma Vii s-au amplasat 15 coșuri de gunoi realizate de meșteri locali, s-a ecologizat
valea din sat și centrul satului
- în Nemșa s-au amplasat 15 coșuri de gunoi realizate de meșteri locali, s-a ecologizat
satul și împrejurimile satului
- în Copșa Mare s-a reparat un pod care nu mai permitea accesul localnicilor de pe-o
parte pe alta a văii din sat și s-a ecologizat satul cu elevii de la școală
- în Richiș s-au plantat 50 de tei pe marginea văii ce strabate satul și în centrul satului
- în Biertan s-a ecologizat un traseu turistic ce inconjoară satul, oferind astfel
posibilitatea turiștilor de a observa frumusețile satului și s-a marcat traseul prin
amplasarea unui panou în centrul satului.
La acțiunile de voluntariat au participat 218 localnici (dintre care 87 romi), responsabilii
locali, aleșii locali și membrii echipei MET.
La sfărșitul fiecarei acțiuni de voluntariat a avut loc un mic eveniment de socializare
astfel încât localnicii și-au putut împărtăși impresiile și ideile despre această acțiune. În
acest fel, acțiunile de voluntariat au contribuit nu doar la dezvoltarea satului și a
comunității, ci și la dezvoltarea personală și profesională a participanților.
Desfășurarea acțiunilor a urmărit implicarea tuturor etniilor, categoriilor sociale sau
grupurilor vulnerabile din sat, facilitând interacțiunea dintre aceștia pentru realizarea
acestor acțiuni în folosul comunității.
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Prin promovarea şi desfăşurarea acestor acţiuni de voluntariat s-a scos în evidenţă
faptul că se pot obţine rezultate de impact şi de calitate pentru comunitate, prin
participare şi implicare, iar dezvoltarea durabilă a comunităţii nu depinde doar de
finanţări consistente, ci şi de iniţiativa civică locală.
Munca în echipă, satisfacţia unui lucru realizat pentru comunitate şi socializarea dintre
localnici au contribuit atât la consolidarea identităţii locale, cât şi la creşterea încrederii
în sine a tuturor participanţilor, în special a celor aparţinând grupurilor vulnerabile.
3 Cursuri de formare profesională: 77 participanți
Pentru a obține un impact cât mai mare la nivelul comunităților din cele 2 comune, s-au
organizat 3 cursuri de formare profesională: un curs de inițiere (ghid de turism local) și
un curs de calificare „Administrator pensiune turistică” și un curs de specializare in
„Management de proiect”.
În luna martie 2015 s-a desfășurat cursul de inițiere ghid de turism local, în comuna
Biertan, județul Sibiu, la care au participat 45 de localnici (33 din comuna Biertan și 12
din comuna Moșna).
Cursul a permis formarea de competenţe necesare obţinerii unui loc de muncă sau a
unui venit sezonier.
În urma organizării cursului, s-a înfiinţat o Asociaţie a Ghizilor de Turism Locali
(„Asociația Descoperiți Transilvania Rurală”) prin intermediul căreia se va promova zona
turistică a celor două comune și se vor furniza servicii de ghidaj prin satele aparţinătoare
comunelor.
Totodată, pe parcursul anului 2015, 17 persoane au participat la cursul de calificare
„Administrator pensiune turistică” (7 persoane din comuna Biertan, 5 persoane din
comuna Moșna și 5 persoane din alte localități).
La cursul de „Management de proiect” organizat la Sighișoara au participat 15 persoane
(3 persoane din comuna Biertan, o persoană din comuna Moșna și 11 persoane din
partea Fundației Mihai Eminescu Trust, respectiv Centrul pentru Dezvoltare Socială
CEDES).

2 evenimente multiculturale: 284 participanți
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Primul eveniment multicultural a fost organizat la Biertan în data de 10 octombrie 2015
și a reunit prin artele spectacolului locuitori din satele comunei Biertan, dar și din alte
localități, inclusiv din străinătate. Cei prezenți s-au putut bucura de momentele deosebite
oferite de o trupă de teatru din Mediaș, ansambluri de dansuri folclorice ale românilor,
maghiarilor, romilor și sașilor, de cântecele interpretate de copiii din Copșa Mare și la
final de interpretul Cristian Pomohaci.
Cel de-al doilea eveniment multicultural s-a desfășurat în data de 31 octombrie 2015, în
satul Alma Vii, comuna Moșna și s-a bucurat de o prezență numeroasă din partea
locuitorilor. Participanții au avut parte de un program divers în cadrul căruia au evoluat
formații de dans locale, dar și invitați speciali, evenimentul fiind încheiat tot cu melodiile
interpretului Cristian Pomohaci.
Materiale de informare și promovare: 1000 de pliante de promovare a proiectului
tipărite şi distribuite, 6 bannere imprimate, 240 de afişe pentru anunţarea a 5 activităţi
din proiect, 300 tricouri personalizate, 1.500 de insigne personalizate imprimate şi
distribuite, 1 catalog de fotografii al activităţilor de voluntariat şi al atelierelor civice şi
creative, 700 de cataloage tipărite, 2 Planuri de Dezvoltare Durabilă tipărite, 1.000 de
broşuri cu sinteza Planului de Dezvoltare Durabilă a Comunităţii tipărite, 300 de mape
pentru diseminarea rezultatelor proiectului.
Pe lângă aceste materiale de informare, în cadrul proiectului au fost organizate 4
conferințe de presă, 2 conferințe de diseminare a rezultatelor proiectului către Grupul de
Acțiune Locală (GAL) Asociația Transilvană Brașov Nord și către membrii GAL Podișul
Mediașului.

Rezultatele obținute în cadrul proiectului au fost posibile și prin sprijinul acordat de
cetățenii satelor Biertan, Richiș și Copșa Mare, Moșna, Nemșa și Alma Vii, aleșii locali
din comunele Biertan și Moșna, elevii, cadrele didactice și medicale care s-au implicat
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prin participarea la întâlnirile comunitare, completarea de chestionare, acțiunile de
voluntariat, atelierele civice și creative, cursurile de formare profesională, pregătirea
momentelor artistice pentru evenimentele multiculturale

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

Informaţii privind Fondul ONG în România se pot regăsi pe website-ul
www.fondong.fdsc.ro.

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

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor
SEE, 2009 – 2014.
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