Comunicat de presă
Eveniment de lansare Parteneriat pentru mediul rural, 22 aprilie 2021

Joi, 22 aprilie, începând cu ora 10.00, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, în parteneriat cu
Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară Iași, Fundația pentru Dezvoltarea Economiei
Sociale Craiova și FURIM Institutt Norvegia au susținut evenimentul de lansare în cadrul proiectului
Consolidarea reprezentativității rețelei RuralNet și a capacității de advocacy pentru un Plan Național
Strategic incluziv și sustenabil, derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program
finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Evenimentul Parteneriat pentru mediul rural s-a desfășurat online, pe platforma ZOOM. Înregistrarea
evenimentului este disponibilă la pe pagina de Facebook a Rețelei RuralNet la următorul link.
Întâlnirea a reunit peste 60 de reprezentanți ai mediului ONG din România, care desfășoară activități în
mediul rural. Au fost lansate în dezbatere teme precum:
-

rolul sectorului nonguvernamental în dezvoltarea comunitară pentru creșterea calității vieții,

-

impactul strategic al rețelei RuralNet în definirea unei politici coerente la nivelul administrațiilor
publice centrale și locale,

-

crearea spațiului de întâlnire a profesioniștilor care lucrează în beneficiul locuitorilor din mediul
rural de a face schimb de expertiză, inclusiv cu împărtățirea unor instrumente utile de lucru în
comunitate,

-

importanța promovării lucrului cu oamenii de bine care au desfășurat activități la firul ierbii
pentru generarea unor rezultate pe termen scurt și lung,

-

necesitatea de redefinire a conceptului de dezvoltare comunitară în noua strategie a rețelei
RuralNet

-

reprezentarea ruralității românești de către o voce comună, coerentă și puternică.
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Agenda evenimentului a inclus și o scurtă trecere în revistă a realizărilor înregistrate de Rețeaua
RuralNet 2002-2021, frumos povestită de reprezentantul Fundației pentru Dezvoltarea Economiei
Sociale, Nicolae Cuță, precum și prezentarea contextui actual și dezvoltarea activităților de advocacy la
nivel național, relatate de reprezentanta Centrului de Mediere și Securitate Comunitară, Laura Albu.
RuralNet este rețeaua ONG-urilor active, din România, care își desfășoară activitatea în domeniul
dezvoltării comunitare. Proiectul Consolidarea reprezentativității rețelei RuralNet și a capacității de
advocacy pentru un Plan Național Strategic incluziv și sustenabil se desfășoară pe o perioada de 3 ani,
între 15.02.2021 – 14.02.2024.
”Dorim consolidarea rețelei prin acțiuni de dezvoltare a capacității și sustenabilității financiare ale
organizațiilor membre, cel puțin pentru următorii trei ani de proiect, prin organizarea de întâlniri
deschise de planificare strategică ale RuralNet, prin training, consiliere și consultanță pentru membrii
RuralNet” – Márton Balogh, director Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj.
***
Persoane de contact:
Alexandra Nae, expert implementare proiect, telefon 0747.019.231, alexandra.nae@civitas.ro
Simona Elena Bartiș, manager proiect, telefon 0744.671.685, simona.bartis@civitas.ro
***
Proiectul este derulat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj în parteneriat cu Fundația Centrul de Mediere Și Securitate
Comunitară, Fundația Pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și Furim Institutt și beneficiază de o finanțare în valoare de 249.987,70
euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Scopul proiectului este consolidarea rețelei prin acțiuni de dezvoltare a capacității și sustenabilității financiare ale organizațiilor
membre, cel puțin pentru următorii trei ani de proiect, prin organizarea de întâlniri deschise de planificare strategică ale RuralNet,
prin training, consiliere și consultanță pentru membrii RuralNet.
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a
reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății
Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care
acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și
Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității
grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și
capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor
omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe
informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre
Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
”Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”
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