AIDC
Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii
Str. Ovidiu nr. 5, bl. 13, sc. C, ap. 7 500402 Brasov, Tel./Fax: 0268-415033, 0727-833101
E-mail: asoidc@yaho.com, CF: 14351702
____________________________________________________________________________________________________________

15.01.2013

ASOCIAŢIA ÎMPREUNĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII
RAPORT de ACTIVITATE
2012
In cursul anului 2012 Asociaţia Împreuna pentru Dezvoltarea Comunităţii – AIDC a derulat
patru proiecte şi a depus şapte cereri de finanţare.
Pe pagina de Internet: www. asoidc.ro este prezentată activitatea curentă a organizaţiei.
Proiecte derulate:
Proiect : Promotorii Patrimoniului Local, titular: AIDC, perioada de derulare este septembrie
2011-august 2012, iar bugetul proiectului este de 32.000 lei din care 15.000 lei reprezintă
finanţarea de la Ambasada Franţei – Serviciul de cooperare şi acţiune culturală. Prin acest
proiect, elevii din licee şi şcoli generale din 3 localităţi urbane (Braşov, Râşnov şi Codlea) şi 7
comune (Cristian, Hălchiu, Hărman, Prejmer, Sânpetru, Satu Nou, Vulcan) lucrează ca
inspectori voluntari pentru monitorizarea stării patrimoniului arhitectural istoric al localităţior lor.
Raportul final al proiectului 1 şi rapoartele intermediare ale proiectului 2 pot fi consultate la
sediul asociaţiei.
Proiect: Educaţie urbană în şcoli
AIDC în colaborare cu Asociaţia Komunitas a implementat Ghidul de educaţie urbană în 12
şcoli şi licee din judeţul Braşov şi a organizat activităţi încadrul programului Şcoala Altfel:
vizitarea unor imobile ca exemplu de regenerare urbană, inventarul istoric-tehnic al unor străzi
din situl de protecţie de arhitectură, schimburi culturale internaţionale la Poarta Ecaerinei cu
artişti care au vizitat Braşovul, vizitarea amplasamentului fostei uzine Tractorul - exemplu de
regenerare urbană a spaţiului industrial – Proiectul Coresi.
Participare la expoziţii
AIDC a fost invitata la evenimentul Întâlnirile
Europene 2012 organizate de Institutul Francez
din România la Cluj, cu ocazia Zilelor
Patrimoniului Mondial. AIDC a prezentat expoziţia
cu rezultatele şi impactul proiectului Promotorii
Patrimoniului Local. (52 planşe ce prezintă
elemente de patrimoniu naţional şi patrimoniu
imaterial din localităţi ale judeţului Braşov: situri,
imobile, fotografii evenimente locale etc.)
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Rezultatele proiectului Promotorii
Patrimoniului Local au fost expuse
în cadrul Evenimentului Viv’Arte
organizat în Braşov de Fundaţia
Forum Arte şi Biserica Neagra, sub
forma unei expoziţii în aer liber cu
propunerile
de
reabilitare
şi
refuncţionalizare a clădirilor de
patrimoniu din 10 localităţi urbane şi
rurale din zona metropolitană Braşov.

Proiecte depuse
Au fost depuse 1 scrisoare de intenţie la fondurile administrate de FDSC:
1. Monitorizarea serviciilor publice prin implicarea cetăţenilor (Scrisoare de intenţie ) –
FDSC – Fondul pentru Inovare Civică
Au fost depuse 3 cereri de finanţare, la diferiţi finanţatori astfel:
1. Agenda Cetăţeanului – De la participare la implicare – FDSC – Fondul de Acţiune
Rapidă -FAR – RESPINS (nu se justifica urgenţa)
2. Centrul de Servicii Comunitare pentru zone rurale – CSC-RURAL – Programul de
cooperare Elveţiano-Român, Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile
Schema de grant pentru ONG-uri – ÎN EVALUARE (termen: martie 2013)
3. Establishing a partnership to set up a Youth Guarantee scheme in Brasov region,
Romania - European Commission, Employment, Social Affairs and Inclusion DG Unit
C.3 – Youth Employment, Entrepreneurship, Microfinance Facility - Call for proposals
VP/2012/012 - ÎN EVALUARE (termen: aprilie 2013)
Activităţi economice:
A. Scriere cereri de finanţare:
1) Centrul de Afaceri Codlea – POR Axa 1- Poli de creştere
– Beneficiar: Primăria Municipiului Codlea
2) Centrul Social Multifuncţional Sf. Nicolae – Răspunsuri clarificări şi derularea fazei de
contractare
– Beneficiar: Primăria Comunei Hălchiu
3) Laborator Cercetare-Dezvoltare Sika România – POS CCE - AXA 1 - Un sistem
inovativ şi ecoeficient de producţie, Domeniul 1.1- Investiţii productive şi pregătirea
pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM
– Beneficiar: SIKA Romania
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B. Consultanţă şi asistenţă tehnică
Strategia de informare şi participare publică în localităţile cuprinse în ariile protejate
şi ariile Natura 2000 din Geopark Perşani
– Beneficiar: Asociaţia Geopark Perşani
C. Cursuri de formare:
Inventarierea şi monitorizarea patrimoniului construit al localităţilor urbane şi rurale
cu implicarea tinerilor
– Beneficiari: profesori şi elevi din 12 licee şi
şcoli generale din 10 localităţi (3 urbane şi 7 rurale) din zona metropolitană Braşov
Expert accesare fonduri structurale şi europene – Beneficiar: Versus Project
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, educatie, formare profesionala la standarde europene” POSDRU/84/6.1./S/57676 (3 sesiuni de training, în perioada iunie-august 2012)
– Beneficiar: AIDC
AIDC a beneficiat de consultanţă gratuită pentru înfiinţarea unei întreprinderi sociale prin
contract cu FDSC
– Beneficiar: AIDC
AIDC este membră a reţelei SOCIETAL, care promovează responsabilitatea socială în
activitatea curentă a organizaţiilor. Ca membră a reţelei, AIDC a participat la întâlnirile de lucru
SOCIETAL organizate de Asociaţia REPER 21 şi şi-a reorganizat activitatea pe principiile
responsabilităţii sociale (evidenţa electronică a documentelor, economie de energie, reciclarea
consumabilelor de birou, asigurarea condiţiilor sănătoase de muncă la sediul organizaţiei)
– Beneficiar: AIDC
Practică studenţi şi internship
Pe perioada verii (iulie-septembrie 2012) AIDC a angajat un student pentru practica în proiecte
internaţionale (Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrării in muncă a elevilor şi
studenţilor) pentru implementarea proiectului Promotorii Patrimoniului Local
– Beneficiar: AIDC
Începând cu 2013 AIDC coordonează un program de internship pentru un absolvent al
Universităţii Braşov- Facultatea de turism şi servicii, care se specializează în implementarea
proiectelor finanţate prin fonduri structurale.
Publicaţii
În anul 2012 AIDC a elaborat următoarele
publicaţii:
1. Reabilitarea urbană a Centrului
Istoric al oraşului Rîşnov – articol
pe site EUKN (European Urban
Knowlesge Network)
2. Ghidul Promotorilor
Patrimoniului Local
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