Conferința de lansare a proiectului

“Diversitatea multiculturală –
pilon de dezvoltare comunitară în județele
Botoșani, Bistrița–Năsăud și Iași’’

Botoșani
19.02.2015

BENEFICIAR:
U.A.T. Municipiul Botoșani

PARTENERI :
UAT Municipiul Bistrița;

Asociația Iubire și Încredere Iași

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 14 luni

INFORMAȚII GENERALE

•
•
•
•

SURSA DE FINANȚARE: Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 (state donatoare Islanda,
Norvegia și Liechtenstein) și Guvernul României
PROGRAM: PA17/RO13 „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural
european”
CONTRACT de finanțare nr. LP30/22.12.2014
OPERATOR DE PROGRAM: Ministerul Culturii din România, prin Unitatea de Management a
Proiectului (UMP) și Consiliul Artelor Norvegia (Arts Council Norway), în calitate de Partener de
Program

CE NE PROPUNEM

•

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului: promovarea unei mai bune înțelegeri a diversității
culturale și consolidarea dialogului intercultural, inclusiv prin consolidarea culturii
minorităților în județele Botoșani, Bistrița - Năsăud și Iași.

•

Pornind de la studiile care vor fi realizate în cadrul proiectului se dorește identificarea și
punerea în valoare a patrimoniului cultural în artăși cultură al minorităților identificate la
nivelul celor 3 areale - punct de plecare pentru proiecte pilot la nivel de comunitate.

OBIECTIVE SPECIFICE

•

•

creșterea capacității de promovare a diversității
culturale către publicul larg la nivelul regiunilor
Nord Est si Nord-Vest prin organizarea a 3 festivaluri
în orașele Botoșani, Iași și Bistrița și realizarea unui
film documentar cu privire la cultura și tradițiile
multietnice;

•

consolidarea dialogului intercultural și dezvoltarea
capacității de colaborare și extindere a posibilităților
de derulare a unor activități variate în domeniul
artistic și cultural la nivel regional și interregional
prin organizarea a 12 workshop-uri cu specialiștii din
cultură și artă din regiunile Nord Est și Nord Vest;

creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la diversitatea culturală și
determinarea unei mai bune înțelegeri a diversității culturale, inclusiv a culturii
minorităților, prin realizarea a 3 studii sectoriale în cultură și arte în județele Botoșani,
Bistrița - Năsăud și Iași și organizarea unei campanii de advocacy pentru mediatizarea
înțelegerii diversității culturale în România și în țările SEE.

BENEFICIARI DIRECȚI

•

Minoritățile etnice care locuiesc în
județeleBotoșani, Bistrița Năsăud și Iași
(romi, maghiari, germani, ucraineni,
evrei, armeni) care vor putea să-și pună
în valoare patrimoniul cultural al etniei
din care fac parte – cel puțin 200 de
persoane;

•

Artiști care activează în domeniul artei
spectacolelor și a artelor vizuale,
minimum 150 persoane participanți la
festivalurile organizate, cu accent pe cei
rezidenți în arealele în care proiectul se
implementează;
•

•

Specialiștii din cultură și artă din
cele 3 județeBotoșani, Bistrița
Năsăud șiIași care vor participa la
workshop-urile organizate în
cadrul proiectului – minim 180 de
persoane

Populația județelorBotoșani, Bistrița Năsăud și Iași

WORKSHOP-URI CU SPECIALIȘTI
ÎN CULTURĂ ȘI ARTĂ

• În cadrul proiectului vor fi organizate 12 workshop-uri cu
specialiștii din cultură și artă din județele Botoșani, Bistrița –
Năsăud și Iași (câte 4 pe locație)

STUDII SECTORIALE
ÎN CULTURĂ ȘI ARTĂ

• Construite pe baza
informațiilor obținute în cadrul
workshop-urilor, studiile
sectoriale în cultură și în arte
vor fi elaborate pentru
județele Botoșani, Bistrița Năsăud şi Iaşi, ȋn scopul
conștientizării diversității
culturale, inclusiv privind
culturile minorităților

FILM DOCUMENTAR

• Activitatea de cercetare va fi completată și ilustrată prin realizarea
unui film documentar, cu privire la cultura și tradițiile multietnice

FESTIVALURI ALE DIVERSITĂȚII

•

Proiectul își propune organizarea a 3
festivaluri de promovare a
diversității multiculturale și
multietnice prin spectacole care
promovează muzica, dansul şi arta
vizuală ȋn formă modernă.

•

În cadrul festivalurilor va fi vizionat
filmul documentar realizat prin
proiect, precum și o expoziție de
fotografie ce va fi pusă la dispoziția
publicului din Botoșani, Bistrița şi
Iaşi

CAMPANIE DE ADVOCACY
ȘI MEDIATIZARE

•

Toate informațiile culese în cadrul proiectului,
prin intermediul workshop-urilor, studiilor
sectoriale, filmului doucmentar și festivalurilor,
vor face obiectul unei mediatizare a patrimoniului
multicultural ȋn țară şi țările membre SEE.

•

Această campanie va avea și o componentă de
advocvacy, prin care ne vom propune să
prezentăm situația actuală și soluții realiste
factorilor de decizie și altor stakeholderi.

VOM FI VIZIBILI PRIN:

 Comunicate de presă – în Botoșani, Bistrița și
Iași
 Conferințe – la lansarea proiectului, pentru
prezentarea obiectivelor și a a principalelor
activități propuse; la finalul proiectului,
pentru prezentarea principalelor activități
desfășurate și a rezultatelor proiectului
 Evenimente publice – workshop-uri,
festivaluri
 Campanii – de mediatizare și advocacy
 Materiale tiparite – păliante, afișe, bannere,
fluturași, etc
 Site web, blog și prezență pe rețele sociale

ECHIPA DE PROIECT

Din partea U.A.T. Municipiul Botoșani
•
MANAGER PROIECT – Raluca Bălăşcău
•
ASISTENT MANAGER – Mihaela Roman
•
EXPERT ACHIZIŢII – Daniela Aniței
•
EXPERT ACHIZIŢII- Nicolai Ungurian
•
EXPERT FINANCIAR-CONTABIL – Mirela Gheorghiță
•
EXPERT COMUNICARE ŞI ORGANIZARE EVENIMENTE – Anca Dumitrescu
•
EXPERT GESTIONARE PARTENERIATE - Diana Iacob
•
EXPERT MONITORIZARE – Geanina Bulmagă
Din partea U.A.T. Municipiul Bistrița:
•
ASISTENT MANAGER – Liliana Coceșiu
•
RESPONSABIL FINANCIAR – Andrada Ormenișan
•
RESPONSABIL TEHNIC – Mihaela Șuster
Din partea Asociației ’’Iubire și Încredere’’ Iași
•
COORDONATOR ACTIVITĂŢI: Ion Pelin
•
RESPONSABIL EVENIMENTE – Mihaiela Macsim
•
ECONOMIST – Gheorghe Smău

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!
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