Vreţi să deveniţi promotori ai
patrimoniului în localitatea dvs?

CONTACT PROMOTORI
Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea
Comunităţii - AIDC
Str. Ovidiu nr. 5 bl. 13 sc. C ap. 7, 500402 Braşov
Telefon/Fax: 0268-415033
Telefon:
0727-833101
E-mail:
asoidc@yahoo.com
Facebook:
AIDC Promotorii Patrimoniului
Cluburi create: Braşov, Codlea, Râşnov, Prejmer,
Cristian, Hălchiu, Satu Nou, Hărman şi Vulcan

) Solicitaţi înscrierea ca Promotor al patrimoniului :
Contactaţi AIDC - Asociaţia Împreună pentru
Dezvoltarea Comunităţii
Numele şi prenumele:
________________________________
Localitatea: _______________________
Telefon: __________________________
E-mail: ___________________________
Propunere pentru
Clubul Promotorilor: _________________
__________________________________
__________________________________

PROMOTORII
PATRIMONIULUI
LOCAL

Proiect finanţat de
AMBASADA FRANŢEI în România
Proiectul Promotorii Patrimoniului Local a fost
elaborat Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea
Comunităţii AIDC şi implementat în colaborare cu
partenerii din proiect.
Proiectul este finanţat de Ambasada Franţei în
România, prin Serviciul de Cooperare şi Acţiune
Culturală în cadrul apelului Susţinerea proiectelor
inovative
din
partea
Organizaţiilor
neguvernamentale din România, în domeniul
urbanismului, patrimoniului şi al cadrului de
desfăşurare a vieţii.
Proiectul se derulează în perioada
1 septembrie 2011- 31 august 2012.

) Participaţi la activităţile Clubului Promotorilor
Patrimoniului din localitatea dumneavoastră
) Organizaţi evenimente şi activităţi în colaborare cu
celelalte Cluburi ale Promotorilor Patrimoniului şi
cu instituţii locale si internaţionale
) Participaţi ca parteneri în proiecte de revitalizare a
patrimoniului comunităţilor locale

Finanţatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru
conţinutul acestui material.

Promovăm comunitatea modernă
în respectul istoriei

IDEEA

ACTIVITĂŢI

Ideea proiectului este de a forma un corp de tineri
promotori voluntari proveniţi din liceele şi şcolile
localităţilor ţintă, care vor activa
voluntar ca
inspectori/promotori locali ai patrimoniului.
Tinerii vor inventaria, monitoriza şi revitaliza prin
acţiuni culturale şi comunitare, patrimoniul cultural şi
istoric al localităţilor lor.
Ei vor lucra în continuare în cadrul Cluburilor
Promotorilor Patrimoniului Local, organizând activităţi
culturale, comunitare, educative şi turistice prin care
se vor implica direct în revitalizarea comunităţilor lor şi
vor asigura astfel durabilitatea proiectului.

1. Inventarul patrimoniului istoric şi cultural al
fiecărei localităţi pe baza unui proces unitar
aplicat în toate localităţile de către promotorii
locali
2. Seminarii de formare şi vizite între localităţi
pentru schimb de experienţă privind conservarea,
reabilitarea şi revitalizarea patrimoniului istoric şi
cultural

UNDE ?
Proiectul se desfăşoară în localităţile: Braşov, Codlea,
Râşnov, Cristian, Hărman, Hălchiu, Satu Nou, Prejmer
şi Vulcan.

1.
2.
3.

4.
5.

PROIECTUL PROPUNE:
Propunem reabilitarea şi revitalizarea patrimoniului
istoric şi cultural al localităţilor prin implicarea
voluntară a tinerilor, prin:
1. Crearea Cluburilor Promotorilor Patrimoniului
Local ca structură asociativă comunitară cu
caracter consultativ şi implicare voluntară
2. Formarea promotorilor patrimoniului local ca
personal de sprijin calificat pentru serviciile de
urbanism şi arhitectură ale primăriilor
3. Revitalizarea
clădirilor
şi
siturilor
de
patrimoniu, prin organizarea activităţilor care
promovează identitatea, cultura, tradiţiile,
multi-culturalismul, diversitatea etnică şi
dialogul generaţiilor în comunităţi

REZULTATE

3.

4.

5.
6.

Schimb de informaţii şi experienţă (contactare pe
Internet şi accesarea reţelelor de profil) şi contactarea
a 10 localităţi din Franţa care deţin patrimoniu istoric şi
cultural asemănător (cetăţi fortificate în interiorul
localităţilor): Zonele Rine, Ardeni, Flandra şi Catalonia.
Ghidul patrimoniului local va fi un document util
pentru punerea în practică a principiilor conservării şi
revitalizării patrimoniului construit al comunităţilor şi va
avea un capitol dedicat fiecărei localităţi din proiect
Cluburile Promotorilor Patrimoniului Local vor
funcţiona în fiecare localitate din proiect
Produsele proiectului vor fi diseminate la alte
comunităţi, şcoli, organizaţii şi instituţii interesate

Inventarul patrimoniului localităţilor realizat de elevi
arată nevoia de întreţinere şi reparaţii a gospodăriilor
individuale şi a clădirilor publice din comunităţi
Trasee de vizitare a localităţilor pentru recreere şi
turism au fost identificate şi parcurse de elevi în vederea
amenajării şi promovării
Vizite la obiective istorice au fost organizate în câteva
localităţi (Bisericile fortificate din Hălchiu şi Vulcan,
sediul administrativ al Bisericii Evanghelice CA Braşov,
Poarta Ecaterinei şi sediul Ordinului Arhitecţilor)
150 elevi formaţi pentru promovarea patrimoniului
localităţilor
Proiectul este promovat şi prin alte proiecte de
conservare si promovare a patrimoniului (participare la
consultarea publică Patrimoniul Încotro? Organizată de
Fundaţia Mihai Eminescu Trust la Viscri şi participare la
evenimentul Fatzada al Depoului de Arta Urbana
Braşov)

PARTENERI
•

•

•
•
•
•
•

9 Autorităţi locale : Primăriile Municipiilor Braşov
şi Codlea, Primăria Oraşului Râşnov, Primăriile
Comunelor Cristian, Hălchiu, Hărman, Satu Nou,
Prejmer şi Vulcan.
6 Licee : Liceul de Artă Matthis Teutsch Braşov,
Colegiul National Unirea Braşov, Colegiul Tehnic
Simion Mehedinţi Codlea, Liceul Teoretic Codlea,
Grupul Industrial Râşnov, Colegiul pentru
Agricultură şi Industrie Alimentară Ţara Bârsei
Prejmer
5 Şcoli generale din comunele:Cristian, Hălchiu,
Hărman, Satu Nou, şi Vulcan
Biserica Evangelică CA – Biserica Neagră
Alianţa Franceză Braşov
Ordinul Arhitecţilor din România- Filiala BraşovCovasna-Harghita:
Organizaţia culturală Depoul de Artă Urbană
(DAU)

