
  
 
 
 

                                                                    
 
Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi admi-
nistrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009 – 2014; Întreaga răspundere 
asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor 

 www.eeagrants.org                                                                  www.granturi-corai.ro. 

 Proiectul GUVERNARE INCLUZIVĂ 

Începând cu 30 aprilie 2015 a debutat proiectul ,,Guvernare Incluzivă”,  finanțat cu sprijinul 

financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi 

administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.  Proiectul este inițiat de Asociația 

,,Asistență și programe pentru dezvoltare durabila – Agenda 21”, în parteneriat cu 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici și se desfășoară în perioada aprilie 2015 – 

aprilie 2016. 

Proiectul își 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. Grupurile țintă vizate sunt factori de decizie și 

specialiști din cadrul a 20 de instituții și autorități publice locale și din 5 ONG-uri cu 

experiență în domeniul prevenirii și combaterii excluziunii sociale, reprezentanți ai grupurilor 

vulnerabile, cu prioritate din comunități cu populație de etnie romă, voluntari. Principalele 

activități sunt următoarele: elaborarea /îmbunătățirea a 5 planuri de acțiune locală pentru 

incluziune socială prin consultarea și implicarea specialiștilor din instituții publice și a 

cetățenilor cu risc de excludere socială;  instruirea factorilor de decizie și specialiștilor din 

instituții publice și ONG-uri, constituirea unei rețele non – formale, organizarea unei campanii 

anti - disctiminare. Un Toolkit care va conține planuri de acțiune, metodologia de 

implementare a acestora  și exemple de bună practică de incluziune socială va fi elaborat, 

tipărit în 500 de exemplare și diseminat în cadrul conferinței finale, și în format electronic pe 

site-urile partenerilor și a instituțiilor implicate.   

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. 

Informatii suplimentare pot fi obținute de pe www agenda21.org.ro 

 


