INFORMARE
5.06.2014
Către: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HĂLCHIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRIZBAV
Proiect: COMUNITATEA SUNTEM NOI
Proiect nr. RO2013_C2.1_12
Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii – AIDC din Brașov în parteneriat cu
Comunele Crizbav şi Hălchiu din județul Brașov, Școala Gimnazială Hălchiu (cu secția Satu
Nou) și Școala Gimnazială Crizbav (cu secția Cutuș) implementează în perioada 1 iunie 2014 –
31 mai 2015 proiectul COMUNITATEA SUNTEM NOI, finanțat prin programul Fondul ONG în
România, Componenta 2-Justiție socială, Subcomponenta 2.1-Dezvoltarea comunităților rurale
interetnice.
Proiectul propune revigorarea economică şi întărirea valorilor comunităţilor prin
interacţiunea şi implicarea generaţiilor, grupurilor etnice şi a altor grupuri sociale în acțiuni
derulate în cadrul Centrului Comunitar Pentru Iniţiativa Cetăţenilor şi organizarea unor expoziţii
ale coabitării etnice pe domeniul public pe panouri tip city-light, cu teme inspirate din viaţa
comunităţilor şi exponate create de localnici.
Activitățile proiectului cuprind:
1. Instalarea a 3 panouri city-light pe domeniul public în apropierea școlilor (în Hălchiu, Satu
Nou și Crizbav); panourile vor prezenta informații şi imagini din viaţa comunităţilor interetnice. Panourile vor intra în proprietatea comunelor Hălchiu și Crizbav şi vor fi administrate
în colaborare de partenerii primării și școli din fiecare comună.
2. Un număr de 100 elevi (36 romi) din Şcolile Gimnaziale din Hălchiu (cu secția Satu Nou) și
Crizbav (cu secția Cutuș) vor beneficia de servicii de evaluare psihologică și orientare
profesională pentru accesarea pieței muncii.
3. Un număr de 70 elevi (25 romi) vor participa în programul de educație antreprenorială Firma
Virtuală. Cel puţin 12 firme locale vor fi invitate să-şi prezinte oferta și cerinţele de angajare
pentru a sprijini economia comunelor țintă. Cel puţin 10 profesori vor fi formaţi pentru a
aplica programul Firm Virtuală în şcoli și a se implica în orientarea profesională a tinerilor.
4. Populaţia comunelor (6 locuitori) va avea acces la activităţile şi serviciile Centrului
Comunitar pentru Iniţiativa Cetăţenilor, care va funcţiona în Satu-Nou. Un număr de 72
persoane (40 romi şi 32 persoane peste 45 ani) vor primi asistenţă şi consiliere pentru a intra
pe piaţa muncii prin Centrul Comunitar pentru Inițiativa Cetățenilor
Promotorul AIDC va informa trimestrial Consiliile Locale ale Comunelor Hălchiu și
Crizbav despre rezultatele și impactul proiectului în cele două comune.
Pentru orice informaţii suplimentare vă stăm la dispoziție la tel: 0727-833101,
Telefon/fax: 0268-415033, E-mail: asoidc@yahoo.com
Kristina Creoşteanu
Președinte AIDC
Proiect: Comunitatea suntem noi
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați
www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014
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