București, 1 septembrie 2015

GUVERNARE INCLUZIVĂ PRIN PARTENERIATUL PUBLIC - PRIVAT
Comunicat de presă
Asociația „Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda21”, în parteneriat cu Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici, organizează un curs de formare pentru voluntari, în cadrul
proiectului ”Guvernare Incluzivă”, în perioada 1 – 5 septembrie a.c., la Izvoru Mureșului, jud.
Harghita.
Voluntari din toate cele cinci județe incluse în proiect se vor familiariza cu teme precum drepturile
omului, legislația incluziunii sociale, comunicarea eficientă și pregătirea unei campanii nondiscriminare. De asemenea, participanții vor învăța care sunt procedurile și instrumentele necesare în
activitatea de chestionare a cetățenilor și funcționarilor publici, în vederea participării la realizarea
unui studiu menit să identifice nevoile și problemele grupurilor vulnerabile, dar și măsurile necesare
pentru soluționarea acestora.
Proiectul ”Guvernare Incluzivă” - ce se înscrie în obiectivele Programului de guvernare pentru
perioada 2013 – 2016 - vizează iniţiative menite să răspundă mai bine problemelor cu care se
confruntă grupurile dezavantajate. În acest scop, proiectul propune un set de măsuri coerente menite să
contribuie la reducerea riscului de excludere și marginalizare socială a grupurilor vulnerabile din
județele Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și Mureș, prin colaborarea dintre autorități publice și societatea
civilă.
Proiectul se implementează cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de
Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, sub coordonarea
Asociaţiei „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21”, a Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în parteneriat cu organizații neguvernamentale și instituții/autorități publice
locale.
Valoarea totală a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finanțarea Granturilor SEE este în
valoare de 550,937.70 RON, iar co-finanțarea publică este de 97,224.30 RON.
Pentru informații suplimentarepersoana de contact este Mihaela Danga (tel/fax 021-3152148 /mobil
0723 193 197 sau la e-mail: mihaela.danga@agenda21.org.ro, office@agenda21.org.ro, respectiv
agenda21_ro@yahoo.com).
Informatii suplimentare pot fi obținute și de pe site www agenda21.org.ro
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