
Contact : AMURT Romania  Email: situ@amurt  .ro
Adresă: Bucure ti, Româniaș  Web : www.amurt.r  o/situ

COMUNICAT DE PRESA 2016
PROIECT “Participa SI TU!” 

Asociatia de Ajutor Caritabil AMURT în Romania în parteneriat cu Asocia ia de Ajutorț
Amurtel  –  Romania i  cu  ș The Pro European Network din  Bulgaria  au  implementat
proiectul “Participă i tu!”ș , in trei cumunită i rurale din jude ul Ilfov:ț ț  Domne ti, Clinceni iș ș
Ciorogarla. Perioada proiectului a fost între Octombrie 2014 i Aprilie 2016.ș

Proiectul este finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania,
Componenta 2. Justitie Sociala, Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităţilor rurale
interetnice.

Scopul  proiectului  a  vizat  combaterea  sărăciei  în  rândul  a  300  persoane  aparţinând
grupurilor  de  etnie  roma  şi  non-roma,  prin  facilitarea  unor  practici  de  cetă enieț
democratică, a dialog ului multicultural i  prin cre terea angajabilită ii  pe o pia ă localăș ș ț ț
incluzivă. 

Obiectivele ce au sus inut acest scop s-au centrat pe cre terea unor abilită i de participareț ș ț
active a unui  număr minim de 240 de persoane de etnie romă i  alte etnii;  cre tereaș ș
toleran ei i  a dialogului  multicultural  printre 160 copii/tineri prin campanii educa ionale,ț ș ț
evenimente  ce  promovează  identitatea  culturală;  încurajarea  creării  oportunită ilor  deț
joburi  pentru  întărirea  coeziunii  sociale  i  pentru  asigurarea  dezvoltarii  durabile  aș
comunită ii.ț

Participarea activă în via a locală a fost abordată din două prespective: (1) democra iaț ț
politică în sfera civică cu rezultat final reflectat în dobândirea de comportamente, atitudini
care atesta exercitarea activa a cetăţeniei  democrarice i  a (2) democra ie economicăș ț
pazată pe principiile Progressive Utilization Theory (PROUT) ce încurajează cooperarea
economică, controlul democratic al resurselor i accesul la acestea, sus inerea reciprocăș ț
pentru  afacerile  locale  ex   “în  lan "  sau  "domino  business"  –  cunoscute  în  alte  stateț
dezvoltate ca sistemul LETS (Local Exchange Trading System).

Proiectul a avut un success moderat. Rezultatele a teptate au fost atinse: 244 de membriiș
ai celor trei comunită i au primit informa ii despre practicile implicării  pro-active în via aț ț ț
locală. 274 membrii i-au îmbunătă it informa iile despre enterpreneurship social i 200 deș ț ț ș
copii  i  tineri  din  colile  locale  au  invă at  depre  toleran ă  si  comportamentș ș ț ț
nondiscriminatoriu. Vă rugăm să vizita i galeria fotografica accesând următorul site:ț
http://www.amurt.ro/situ/gallery/

                               Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org
                                     A se vedea informatii detaliate despre Fondul ONG in Romania si pe www.fonong.fdsc.ro
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