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ASOCIAȚIA ÎMPREUNĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII
RAPORT de ACTIVITATE
2013
In cursul anului 2013 Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității – AIDC a
implementat două proiecte, a depus xxx cereri de finanțare și a derulat acțiuni economice.
Pe pagina de Internet: www. asoidc.ro este prezentată activitatea curentă a organizației.

Proiecte derulate:
Proiect : Acțiunea Strada Mea
Proiectul ACȚIUNEA STRADA MEA a fost inițiat și implementat de
AIDC, perioada de derulare este iulie – decembrie 2013, iar bugetul
proiectului a fost de 43920 lei (din care 39.000 lei finanțare
nerambursabilă)
Prin proiect au fost înființate structurile asociative denumite generic
ASOCIAȚIA CIVICĂ STRADA MEA în Centrul istoric, zonă cu case din
municipiul Brașov, cu scopul de a salva zonele de patrimoniu de
arhitectură și cele din cartierele periferice ale localității, cu implicarea
celor care le locuiesc.
Principiile de organizare al Asociațiilor Civice Strada Mea sunt:
1. Ajutorul reciproc între locuitorii unei străzi,
2. Întărirea relațiilor de vecinătate și
3. Colaborarea lucrativă cu toate organismele care contribuie la
administrarea și rezolvarea problemelor străzii respective
Scopul proiectului constă în împuternicirea cetățenilor de a acționa și a se implica activ în îmbunătățirea
condițiilor de locuire și vecinătate, prin asociere, ajutor reciproc, colaborare cu factorii responsabili și
participare la decizia publică
Obiectivele ce au condus la atingerea acestui scop sunt:
1. Dezvoltarea instrumentului de implicare civică Asociația Civică Strada Mea ca structuri asociative de
inițiativă și acțiune, pe trei străzi din Centrul Istoric al municipiului Brașov, cu participarea a 1356
locuitori, pe parcursul a 3 luni
2. Mobilizarea și responsabilizarea cetățenilor prin organizarea a trei intervenții ,,puterea exemplului” pe
străzile pilot, pentru îmbunătățirea aspectului și funcționalității străzilor, ca exemple de inițiative reușite
ale Asociațiilor Civice stradale create, cu participarea a cel puțin 30 de membrii ai Asociațiilor Civice
formate, pe parcursul a 4 luni
3. Promovarea, generalizarea și diseminarea procedurilor proiectului-pilot, prin materiale (Ghidul Practic
al Asociațiilor Civice Strada Mea), promovare și servicii (Punct de informare, consultanță și asistență
tehnică) pentru Asociațiile funcționale și replicarea procesului prin crearea altor Asociații Civice
stradale pe parcursul a 2 luni și în continuare, în următorii 2 ani
4. Dezvoltare organizațională prin achiziția echipamentelor pentru susținerea acțiunilor ,,puterea
exemplului”, a altor intervenții în sprijinul Asociațiilor Civice, pentru servicii oferite Asociațiilor Civice,
pentru evenimente de animație stradală și pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului
Intervențiile puterea exemplului au constat în următoarele:
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a) Instalarea câte unui panou informativ pe fiecare din cele trei
străzi incluse în proiect Panourile de informare stradale conțin
informații turistice/patrimoniu și informații utile pentru locuitorii
străzii: lista membrilor activi, Planul de acțiune, istoricul denumirii
străzii pe baza unei activități de cercetare-documentare istorică
și arhivistică, informații privind inițiativele asociației și răspunsul
factorilor responsabili.
b) Instalarea
cutiilor
metalice cu plicuri
pentru
deșeurile
animalelor de companie pe toate cele trei străzi din proiect
astfel: 3 cutii pe strada Postăvarului, 2 cutii pe strada
Cerbului și 1 cutie pe strada Pe Tocile. Cutiile sunt
inscripționate cu text și imagine pentru păstrarea curățeniei ,
sunt aprovizionate de două ori pe lună cu plicuri de hârtie
inscripționate cu același text și imagine de către un
responsabil de la fiecare Asociație Civică Stradală (14.000
plicuri tipărite).
c) Pe Strada Cerbului au fost instalate 36 numere de casă
personalizate (pe formatul tradițional de tablă, cu emblema
cap de cerb) cu ajutorul locuitorilor străzii.
d) Strada Postăvarului a fost amenajată ca ,,stradă verde”
pe baza unui proiect de amenajare peisagistică: au fost
amplasate lateral 30 ghivece mari cu Thuja (contribuția
partenerului, Asociația Depoul de Artă Urbană) și 6 jardiniere
stradale mari din materiale reciclabile, pentru care s-a
cumpărat pământ și flori prin proiect
e) Pe Strada Postăvarului și strada Cerbului (și pe strada Sforii,
inclusă în Asociația Civică Strada Cerbului) au fost organizate
acțiuni de animație stradală, în cadrul Festivalului de artă
urbană FatzaDa Street Fest 2013 organizat de partenerul din proiect, Asociația Depoul de Artă
Urbană. Strada Sforii a fost personalizată cu elemente decorative având ca temă ,,sfoara”, iar tinerii
voluntari de la Liceul de Artă Hans Mattis Teutsch au prezentat turiștilor istoria străzii și au marcat un
traseu de vizitare pentru turiști care unea străzile Postăvarului, Cerbului și Sforii. Pe strada
Postăvarului a fost instalat un cort ca stand pe prezentare a acțiunilor Asociațiilor Civice Stradale. O
familie din cadrul Asociației Civice Strada Postăvarului a avut inițiativa de a organiza ,,Colțul copiilor”
în cadrul Festivalului FatzaDa, în care copiii pregăteau
mini-pizza și o serveau trecătorilor/vizitatorilor.
f) Pe Strada Pe Tocile a fost restaurat un ansamblu de
porți cu statutul de monument istoric din secolul al
XVIII-lea înscris în Lista Monumentelor Istorice ale
Municipiului Brașov Cod LMI la poziția 333, cu numărul
BV-II-m-B-11480. Decizia privind poarta propusă pentru
restaurare a aparținut experților pentru obiecte de
patrimoniu: arhitect Silvia Demeter Lowe, Asociația Salvați
Arhitectura Tradițională din Transilvania –SATT și
Fundația Pro Patrimoniu. Deoarece prețul restaurării a fost
mai mare decât cel prevăzut prin bugetul proiectului,
proprietarul imobilului, care era și beneficiarul final al lucrărilor, a co-finanțat lucrările de restaurare.
Întreg procesul de restaurare a ansamblului de porți a fost înregistrat video și este inclus în filmul de
prezentare al proiectului.
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Proiect: Strada cea mai verde
Asociația Depoul de Artă Urbană din Brașov în parteneriat cu AIDC a derulat în perioada 14 aprilie – 15
august 2013 proiectul STRADA CEA MAI VERDE, finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL
Romania în cadrul Programului Spații verzi urbane 2013.
Scop: Proiectul s-a concentrat pe amenajarea străzii Postăvarului, din Centrul istoric al municipiului
Brașov pentru a deveni ,,Strada cea mai Verde”, prin amenajări peisagistice pentru un mediu urban
sănătos și animarea stradală prin organizarea Festivalului FatzaDa 2013, folosind arta ca mijloc
comunicare în comunitate.
Activitățile proiectului au cuprins:
1. Educarea pentru implicare în extinderea și protecția spațiilor verzi în
mediul urban în 3 instituții de învățământ din Brașov (Colegiul Național
Unirea, Liceul de Artă Hans Mattis Teutsch și Școala Generală nr. 12)
prin lecții interactive, informări privind proiectul și recrutarea de
voluntari. Activitatea a fost derulată de Asociația Împreună pentru
Dezvoltarea Comunității – AIDC, partener în proiect.
2. Amenajarea peisagistică a străzii Postăvarului cu ajutorul voluntarilor
formați prin proiect, prin amplasarea butoaielor cu flori și a băncilor din
materiale reciclate.
3. Organizarea Festivalului Fatzada 2013 în perioada 14-18 august 2013
și animarea străzii prin evenimente culturale, cu participarea artiștilor
locali și a locuitorilor străzii Postăvarului.
Rezultate: Strada Postăvarului din Brașov a devenit ,,Strada cea mai
verde” prin implicarea și munca a 64 voluntari de la școlile și liceele din
Brașov, 8 voluntari ai DAU, 4 voluntari ai AIDC și 39 artiști locali. Au fost create spații verzi urbane prin
amplasarea a 44 arbuști Thuja, plantarea a 20 tufe de crizanteme în 6 coșuri/butoaie de flori, au fost
amplasate 4 bănci de agrement pentru locuitori, trecători și turiști. Proiectul a fost mediatizat prin presa
scrisă și on-line locală, regională și națională și pe rețeaua Facebook.

Proiect: Festivalul FatzaDa 2013
Festivalul FatzaDa 2013, cel mai important festival de artă și cultură urbană, organizat de Depoul de Artă
Urbană în parteneriat cu alte ONG-uri și firme din Brașov, s-a desfășurat în Piața Sfatului, în zilele de 2123 iunie 2013, cu tema Fatzada Arteroport, urmat de FatzaDa Street Fest, în perioada 16-18 august 2013
pe strada Postăvarului.
AIDC a fost partener în proiect pentru mobilizarea comunității
și organizarea voluntarilor.
Activități și Rezultate:Evenimentele festivalului au inclus: un
turneu de squash pe un teren adus și montat într-un spațiu
deschis de We Play, în premieră pentru România, expoziții
de fotografie ale fotografilor Emilian Chirila, Marius Davidoni
și Yo Mount precum și expoziția de fotografie, ”Orașul
memorabil”, pregătită de Ordinul Arhitecților, ateliere de
confecționat avioane, construcții machete de avioane, tencuit
perete din paie și mici competiții pentru copii, ateliere
interactive de creație, pentru copii și adulți organizate de
Incubator 107, demonstrații cu aparate de zbor
telecomandate prezentate de firma Go Pro, expoziție de
design de mobilier, confecționat din materiale recuperate de Arh. Gabriel Marin, expunerea în Piața
Sfatului și prezentarea aparatelor de zbor de la Aeroclubul României, fotografii cu personalul de zbor,
vizite pentru copii în carlingele aparatelor de zbor, aterizare la punct fix a parașutiștilor pe o saltea uriașă,
standuri de prezentare și mobilier urban, (confecționat și decorat de artiști, special pentru acest festival),
standuri ale artiștilor plastici, ceramiști, graficieni, designeri vestimentari și de accesorii vestimentare,
momente de dans pe muzica anilor ’50, muzică mixată dintr-o selecție de 5000 viniluri, teatrul Strada și
concert cu trupa Loungerie II
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Parteneriate - Rețele
În anul 2013 AIDC a fost invitată să facă parte din
Alianța pentru patrimoniu inițiată de Fundația Heritas
Sibiu, care are drept scop conservarea și promovarea
patrimoniului material și imaterial din Transilvania.
AIDC a semnat Protocolul pentru patrimoniu, a
participat la cele patru întâlniri organizate la Sibiu pe
parcursul anului 2013 și a înaintat două inițiative pentru
promovarea unor politici naționale pentru protecția
patrimoniului cu implicarea comunităților locale.
Membrii AIDC colaborează cu rețeaua EUKN –
European Urban Knowledge Network, transmițând
rapoarte, articole, informări despre dezvoltarea comunităților urbane și rurale din România
pentru revista on-line EUKN și participând la întâlnirile anuale ale rețelei.
În calitate de membru al rețelei SOCIETAL, AIDC promovează responsabilitatea socială în
activitatea curentă a organizațiilor și și-a reorganizat activitatea pe principiile responsabilității
sociale (evidența electronică a documentelor, economie de energie, reciclarea consumabilelor
de birou, asigurarea condițiilor sănătoase de muncă la sediul organizației)

Proiecte depuse
Au fost depuse cereri de finanțare pentru proiecte cu următoarele teme:
1. Comunitatea – moștenire pentru viitor (Cerere de finanțare on-line pentru competiție pe
componenta Intervenții Culturale) – Finanțator Administrația Fondului Cultural Național –
punctaj obținut: 81.67 puncte, nefinanțat
2. SOS Patrimoniul (Cerere de finanțare on-line pentru competiție pe componenta Patrimoniul
Cultural Național) – Finanțator Administrația Fondului Cultural Național – punctaj obținut:
71.33 puncte, nefinanțat
3. Strada cea mai verde (Cerere de finanțare on-line pentru competiția pe componenta
Intervenții Culturale, AIDC partener) – Finanțator Administrația Fondului Cultural Național –
respins administrativ, nefinanțat
4. Acțiunea Strada Mea (proiect depus în 26.02.2013, aprobat în 22.04.2013 și implementat în
perioada 1 iulie -31 decembrie 2013) – Finanțator Fondul pentru Inovare Civică, program
finanțat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, administrat de Fundația
pentru Dezvoltarea Societății Civile- valoarea proiectului 43920 lei (3900 lei finanțare
nerambursabilă)
5. Condica de sugestii a comunității (proiect depus în 26.02.2013) – Finanțator Fondul
pentru Inovare Civică, nefinanțat.
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6. Comunitatea suntem noi (Scrisoare de intenție 12.07.2013 aprobată și Proiect depus în
18.10.2013, aprobat în 18.02.2014 și urmează a fi implementat în perioada aprilie 2014martie 2015) cu finanțare prin Fondul ONG în România, Componenta Justiție socială,
Subcomponenta 2.1-Dezvoltarea comunităților rurale interetnice.
7. Asociații civice stradale – Vecinătatea activă (proiect depus în 3.08.2013, aprobat în
18.02.2014 și urmează a fi implementat în mai 2014 - mai 2015) cu finanțare prin Fondul
ONG în România, Componenta 1 – Implicare, Subcomponenta 1.1 – Participare la luarea
deciziilor și implicare comunitară.
8. Festivalul Musica Coronensis Ediția a XII-a 2014 – Program cultural, AIDC partener și
autor proiect (depus 10.12.2013), titular/solicitant Biserica Evanghelică CA – Finanțator
Primăria Municipiului Brașov (în evaluare)
9. Festivalul FatzaDa 2014 – Ediția a VI-a – Program cultural, AIDC partener și autor proiect
(depus in 12.12.2013), titular/solicitant Depoul de Artă Urbană – Finanțator
Primăria
Municipiului Brașov (în evaluare)
10. Brașovul cultural pe Internet – Program cultural, AIDC titular/solicitant (depus
12.10.2013)– Finanțator Primăria Municipiului Brașov (în evaluare)
Activități economice:
A. Scriere cereri de finanțare:
1. Festivalul Musica Coronensis – Ediția a XII-a 2014
Municipiului Brașov
Beneficiar: Biserica Evanghelică CA din România

cu finanțare de la Primăria

2. Raport narativ și financiar pentru proiectul ,,Strada cea mai verde’’ cu finanțare de
la Fundația pentru Parteneriat
Beneficiar: Asociația Depoul de Artă Urbană
3. Raport narativ și financiar pentru
proiectul ,,Festivalul FatzaDa 2013 și
Evenimentul Arteroport’’ cu finanțare de la Primăria Municipiului Brașov
Beneficiar: Asociația Depoul de Artă Urbană
B. Consultanță și asistență tehnică
1. Asistență tehnică pentru înființarea, organizarea și funcționarea Asociațiilor Civice
Stradale pe trei străzi din Centrul Istoric al municipiului Brașov Beneficiari: Asociațiile Civice Stradale de pe străzile Postăvarului, Cerbului și Pe Tocile
2. Formare voluntari pentru acțiuni civice
Formarea voluntarilor și implicarea lor în activități de animație stradală –
Beneficiari: elevii Liceului de Artă Hans Mathis Teutsch (clasa de arhitectură și clasa de
pictură) și elevii Colegiului Național Unirea (clasele X și XI)
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Participare la programe:
AIDC a beneficiat de training pentru formarea unui manager pentru întreprinderi sociale,
conform Contract de training cu FDSC, prin proiectul ,,Prometeus – promovarea economiei
sociale in Romania prin cercetare, educație, formare profesionala la standarde europene” POSDRU/84/6.1./S/57676 (3 sesiuni de training, în perioada iunie-august 2012)
În anul 2013, în cadrul aceluiași program, un reprezentant al AIDC a participat la vizita de studii
organizată de FDSC la Trento, Italia, pentru a cunoaște modul de organizare și funcționare a
întreprinderilor în sistem cooperatist.
În 2013 reprezentantul AIDC a participat la Concursul Planurilor de afaceri pentru întreprinderi
sociale în perioada mai – iulie 2013 și a câștigat o mențiune în valoare de 5000 lei, pentru
Planul de afaceri pentru Centrul de Servicii Comunitare în Rural (CSC-Rural).
– Beneficiar: AIDC
AIDC a beneficiat de consultanță gratuită pentru înființarea unei întreprinderi sociale prin
contract cu FDSC
– Beneficiar: AIDC
Practică studenți și internship
Pe perioada verii (iulie-septembrie 2013) AIDC a angajat un student pentru practica în proiecte
internaționale (Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților)
pentru implementarea proiectului Acțiunea Strada Mea
– Beneficiar: AIDC
Publicații
În anul 2013 AIDC a elaborat următoarele
Elaborat:
Echipa AIDC/15.02.2014
publicaţii:

1. Ghidul Asociațiilor Civice
Stradale
2. Pliantele Asociațiilor Civice
Stradale din Centrul Istoric al
municipiului Brașov

Elaborat: Echipa AIDC/20.02.2014
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