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PROIECTUL
Proiectul „DEAR STUDENT” este un proiect european implementat printr-un parteneriat reprezentat de
14 parteneri proveniţi din șase ţări europene: Bulgaria, Croația, Italia, Portugalia, România și Spania. Cei
14 parteneri au format o asociere experimentată complementară a autorităţilor europene locale (LA) sau
a fondurilor AL-urilor și a participanţilor ne-guvernamentali (NSA) cu experienţă în activităţile din
domeniul educaţiei pentru dezvoltare și al creșterii conștientizării, în colaborare cu sistemul și
organizaţiile educaţionale.
Scopul proiectului este responsabilizarea autorităților locale (LA-urilor), astfel încât acestea să poată fi
mai conștiente de importanța rolului lor în procesele de dezvoltare durabilă la nivelul resurselor umane
și în realizarea implicării active a cetăţenilor lor prin încurajarea implementării abordării conceptului de
educaţie pentru dezvoltare și creșterii conștientizării (DEAR), atât în educaţia formală din școlile primare și
secundare, cât și în politicile publice.
Actualul context al crizei globale implică tot mai mult creșterea inegalităţilor sociale și teritoriale și pune
sub semnul întrebării provocările tot mai mari de a menţine și consolida procesele de dezvoltare umană
durabilă. În acest context, subliniem necesitatea de a reafirma cu fermitate și de a ne îndrepta spre
modelele politice și sociale mai coerente în ceea ce privește eradicarea sărăciei și a inegalităților. În
scopul susţinerii acestor schimbări pozitive, implicarea autorităţilor locale este fundamentală, deoarece
nivelul local constituie un cadru adecvat în care cetăţenii, entităţile locale ale societăţii civile și autorităţile
locale (LA-urile) pot acţiona împreună pentru promovarea activităţilor ale căror consecinţe presupun o
implicare mai mare și un angajament mai ferm din partea societăţii civile.

Cu toate acestea, angajamentul public în favoarea dezvoltării durabile la nivelul resurselor umane este
încă insuficient. Prin urmare, este fundamentală încurajarea participării civile active, consolidând
creșterea conștientizării și educaţiei pentru dezvoltare (DEAR) pe probleme de dezvoltare. Conștiinţa
privind aceste probleme și necesitatea promovării unor valori și principii în legătură cu această abordare
trebuie dezvoltate de timpuriu, astfel încât dezvoltarea umană durabilă să poată fi considerată un drept
de bază standard spre care oamenii să tindă în mod individual și pe care să-l pretindă în mod colectiv.
În acest context, sistemul educațional este primul loc în care sunt furnizate cunoștințe, valori și principii,
având, astfel, o influență directă asupra construirii de atitudini, preocupări și interese personale față de
colegi și un mediu din ce în ce mai globalizat. Astfel, sistemul educaţional este, de asemenea, un cadru
adecvat în care este posibilă răspândirea, în mod transversal, a aspectelor educaţiei pentru dezvoltare și
încurajarea înţelegerii provocărilor globale de combatere a dezechilibrelor sociale, economice și a celor
privind mediu.
Pentru aceste motive, proiectul contribuie la consolidarea angajamentului autorităților locale, în
colaborare cu actorii ne-guvernamentali (NSA), pentru promovarea unor politici de dezvoltare umană
durabilă la nivel local, crescând, pe de o parte, cooperarea locală între părţi interesate multiple pentru
promovarea unei cetățenii active și implicate în ceea ce privește lupta împotriva sărăciei, inegalităților
și a excluziunii sociale și economice, și, pe de altă parte, promovarea unui consens cu Consiliul
educațional (profesori, părinți, instituții de învățământ teritoriale, etc), astfel încât tinerii să poată
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beneficia, în educația formală, de introducerea aspectelor transversale care abordează dezvoltarea
umană durabilă.

PARTENERIATUL
Fondul Provinciei Milano pentru Cooperare
Internaţională (FPMCI) este compus din peste 30 de
autorităţi locale și peste cincizeci de entităţi,
incluzând mai multe ONG-uri, universităţi, societăţi
publice, fundaţii și asociaţii din Milano. Acesta oferă
tuturor autorităţilor locale interesate de solidaritatea
internaţională, sprijin tehnic și organizatoric, dar și
informaţii, și promovează relaţiile dintre autorităţile
locale din regiunea Milano și comunităţile din diferite
zone (Africa de Nord (Maroc, Tunisia și Egipt); Sub
Sahara (Niger și Senegal); America Centrală (Haiti și
Republica Dominicană), Orientul Mijlociu (Liban,
Iordania).
Filozofia FPMCI de intervenţie se suprapune
cooperării descentralizate, dezvoltării locale și acordă
rolul principal autorităţilor locale, în calitate de actori
ai cooperării descentralizate.

Organizaţia mizează pe dezvoltarea durabilă și
reproductibilă în sensul uman, economic și
ecologic. Aceasta oferă cele mai bune practici prin
consolidarea atuurilor teritoriului Milano.
Organizaţia consideră că, astăzi, autorităţile locale
pot constitui actori importanţi privind cooperarea
și agenţi eficienţi de dezvoltare locală, astfel încât
lucrează pentru ei și împreună cu ei.

FELCOS Umbria (Fondul Autorităţilor Locale pentru
Cooperare Descentralizată și Dezvoltare Umană
Durabilă) este o asociaţie a autorităţilor locale, care
vizează promovarea dezvoltării umane durabile prin
cooperarea
descentralizată
și crearea de
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parteneriate între diferite teritorii din lume.
FELCOS Umbria promovează participarea și
implicarea autorităţilor locale și a altor actori publici,
privaţi și constituiţi în asociaţii de pe teritoriul său,
prin
crearea
unei
reţele de
cooperare
descentralizată și prin mobilizarea de resurse, atât în
ceea ce privește bunele practice, cât și mijloacele
financiare. Scopul său principal este de a consolida
capacitatea guvernelor și a teritoriilor locale de
dezvoltare umană, de a sprijini procesele de
dezvoltare umană în contextul politicilor naţionale
ale ţările lor respective și de a contribui la
implementarea obiectivelor de dezvoltare ale
mileniului (ODM).

ACRA-CCS este o organizaţie independentă,
nereligioasă, neguvernamentală, dedicată cooperării
pentru dezvoltare, în special pentru dezvoltarea
rurală. Aceasta se concentrează asupra reducerii
sărăciei prin intermediul unor soluţii durabile,
inovatoare și participative. Cuvintele cheie ale
activităţii sale sunt demnitate, durabilitate, echitate,
inovare,
justiţie,
participare,
respect,
responsabilitate, drepturi, sobrietate, solidaritate,
transparenţă și încredere. ACRA-CCS intervine în
diverse domenii tematice: resurse naturale și de
mediu, apă și salubritate, alimentaţie, educaţie,
dezvoltare economică și sănătate. Aceasta
funcţionează în Africa, Asia, America Latină și Europa.
Abordarea ACRA-CCS privind educaţia pentru
dezvoltare are la bază definiţia CONCORD: un proces
de învăţare activă, bazat pe valori de solidaritate,
egalitate, incluziune și cooperare. În Italia și Europa,
ACRA-CCS promovează programe de educaţie pentru
cetăţenia globală, facilitând în rândul cetăţenilor, în
special

FELCOS reprezintă un cadru de referinţă
metodologic, de planificare și operaţional, capabil
să promoveze politicile locale de cooperare
descentralizată eficientă și să faciliteze articularea
acestei
reţele
regionale
de
cooperare
descentralizată cu iniţiative în derulare la nivel
naţional, european și internaţional, precum și cu
cele mai cuprinzătoare strategii pentru sprijinirea
dezvoltării umane promovate de Organizaţia
Naţiunilor Unite, ca, de exemplu, iniţiativa ART a
PNUD. În plus, asociaţia este implicată în acţiuni
de promovare în interiorul teritoriului său pentru
a crește conștientizarea populaţiei locale privind
dezvoltarea umană, lupta împotriva sărăciei,
incluziunea socială, protecţia mediului, drepturile
omului și alte probleme legate de acestea.

al tinerilor, o înţelegere mai profundă a
interdependenţei dintre procesele locale și
globale, permiţând astfel oamenilor să contribuie
mai bine la lupta împotriva foametei și a
excluziunii sociale, favorizând promovarea
drepturilor omului și adoptarea unui stil de viaţă
durabil. Acesta permite oamenilor să treacă de la
conștientizarea de bază a priorităţilor de
dezvoltare internaţională și de dezvoltare umană
durabilă, prin înţelegerea cauzelor și a efectelor
problemelor globale, la implicarea personală și
acţiuni documentate.
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Asociaţia Municipiilor din România (AMR), denumită
anterior Federaţia Municipiilor din România (FMR), a
fost înfiinţată în 1990 de 30 de membri asociaţi
fondatori, drept o organizaţie dedicată sprijinului și
reprezentării
autorităţilor
locale.
Asociaţia
Municipiilor din România cuprinde în prezent toate
cele 103 municipii și șase sectoare ale Municipiul
București
(109
municipii-membre).
Asociaţia
Municipiilor din România este o persoană juridică de
drept
privat,
fără
scop
patrimonial,
neguvernamentală și apolitică, înfiinţată în vederea
promovării și protejării intereselor comune ale
autorităţilor administraţiei publice locale, cu scopul
de a soluţiona și gestiona nevoile publice în numele și
în beneficiul comunităţilor locale.
Misiune:
- reprezentarea intereselor membrilor la nivel
naţional și internaţional;
- stimularea și susţinerea iniţiativelor și activităţilor
membrilor;
- furnizarea de servicii profesionale membrilor;

- sprijinirea eforturilor membrilor implicaţi în
procesul de integrare a României în Uniunea
Europeană (UE).
AMR susţine reforma administraţiei publice
locale, dezvoltă relaţiilor de colaborare cu diverse
asociaţii din România și își susţine membrii în
iniţierea și dezvoltarea de parteneriate și relaţii
de înfrăţire cu comunităţile locale din alte ţări.
AMR sprijină implicarea municipiilor din România
în diverse proiecte și parteneriate cu finanţare
europeană în domenii de interes și
acţiuni/iniţiative/proiecte legate de eficienţa
energetică și schimbările climatice.
Începând cu 2009, AMR este structură suport
pentru implementarea Convenţiei Primarilor în
România.

APEL a fost înfiinţat în 2006 ca un serviciu
specializat pentru integrarea profesională a
persoanelor aflate în situaţii de excluziune socială.
Scopul serviciilor furnizate de APEL a inclus
activităţi de consultanţă și analiză a pieţei muncii,
activităţi de evaluare a personalului în cadrul
programelor desfășurate, servicii de monitorizare a
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fenomenului migraţiei în România.
Asociaţia a pus la baza preocupărilor sale lucrul în
reţea, construirea unor punţi de comunicare și de
schimb de experienţă între sectoarele sociale,
economice și administrative. În acest sens, au fost
stabilite protocoale de colaborare cu diverse
instituţii publice, Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), Agenţia
Naţională pentru Tineret (ANT), Direcţia Generală
pentru Protecţia Copilului (DGPC) și alte servicii
teritoriale de asistenţă socială, precum și aderarea
la camerele de comerţ. Mai mult, APEL este
membru fondator al C.I.A.O. - Comitate Italiano
Associazioni e ONG, și face parte din reţele sociale,
cum ar fi FONPC - Federaţia Organizaţiilor
Neguvernamentale pentru Copii, RENASIS –
Reţeaua Naţională Antisărăcie și Promovarea
Incluziunii Sociale (EAPN), Reţeaua GEN (Reţeaua
Egalităţii de Gen) și RONOR - Reţeaua de
Organizaţii Neguvernamentale privind Ocupaţiile
din România

Începând din anul 2008, APEL a început o nouă
etapă în dezvoltarea competenţelor și în domeniul
de activitate care vizează integrarea cetăţenilor
statelor terţe (CST) în societatea românească, prin
furnizarea de servicii de consiliere și informare
(accesul la piaţa forţei de muncă , accesul la servicii
medicale, accesul la educaţie). Astfel, a fost luată o
măsură suplimentară în ceea ce privește investiţia
în resursele umane existente în România și în
îmbunătăţirea relaţiilor intercultural pentru
formarea abilităţilor, și pentru experimentarea de
noi modalităţi de identificare a altor forme de
echilibru și intervenţie socială.

Asociaţia Caritas București a fost înfiinţată în 1990 ca
o entitate neguvernamentală în scopul contribuţiei la
eradicarea problemelor care afectează viaţa și
demnitatea umană.
În contextul provocărilor și nevoilor sociale continue,
Caritas București își definește existenţa sa pentru
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sprijinul comunităţilor dezavantajate, familiilor
sărace, persoanelor bolnave, copiilor cu dizabilităţi
sau a celor lipsiţi de îngrijirea părintească,
persoanelor în vârstă care nu au sprijin familial și
orice altă persoană aflată într-o situaţie vulnerabilă
sau dificilă.
Caritas București este membru al Confederaţiei
Caritas Romania și al COATNET (Reţea de Organizaţii
Creștine împotriva Traficului de Fiinţe Umane).
Viziunea acestora, inspirată de viziunea Caritas
International, este orientată spre crearea unei
civilizaţii a iubirii și solidarităţii, prin participarea
activă la dezvoltarea societăţii civile românești și prin
implicarea în eradicarea sărăciei, inegalităţilor și a
nedreptăţii - contribuind la dezvoltarea durabilă și
stabilă a întregii societăţi românești.
În prezent, activitatea Caritas București se
concentrează pe mai multe domenii majore (psihosociale, medicale și educaţionale), dezvoltând
programe complexe, cum ar fi:
• asigurarea accesului la programe educaţionale și
de terapie pentru copiii din Centrul de zi pentru
copiii cu dizabilități (Sindromul Down),

•

•

•

•

•

•

•

cămin pentru copiii și tinerii lipsiţi de
îngrijirea părintească în ‘centrul rezidențial
de tip familial „Sf. Ioan"
accesul la medicamente gratuite pentru
persoanele sărace prin intermediul Farmaciei
Sociale
mese calde pentru persoanele în vârstă, copii
şi familii sărace prin intermediul Centrului
Social (Cantină socială și spălătorie),
sprijin pentru copiii săraci pentru a preveni
abandonul școlar și abandonului familial prin
Programul de sprijin la distanță,
accesul persoanelor în vârstă și al bolnavilor
la servicii medicale prin intermediul Centrului
de îngrijire medicală la domiciliu,
informare, instruire și campanii în cadrul
Programului de prevenire a traficului de
fiinţe umane în școli și comunităţi prin
abordarea subiectelor legate de drepturile
omului,
Intervenții în situații de urgență (în caz de
calamități naturale).

Regiunea Vukovar-Srijem este situată chiar la nordest de Croaţia, între fluviile Dunărea și Sava și
cuprinde regiunile istorice Slavonia de Est și Srijem
(Sirmia) de Vest. Aceasta acoperă o suprafaţă de
2448 km2. Zona rurală locală este în principal
plată, cel mai înalt vârf fiind Čakula, lângă orașul
Ilok (294 de metri deasupra nivelului mării), și cel
mai mic vârf la Spačva, în Posavina (78 m). În
partea de est, versanţii Fruška Gora se transformă
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ușor în câmpia Vukovar, în timp ce, spre vest, de la
muntele Dilj se întinde câmpia Vinkovci-Djakovo.
În această regiune există drumuri importante
rutiere și pe apă, precum și intersecţii ale rutelor
traficului internaţional de la est spre vest, spre
Dunăre și din nord, peste Sava spre Marea
Adriatică precum şi aeroportul Klisa și aeroportul
sportiv din orașele Vinkovci și respectiv Vukovar.

a fost locuită din cele mai vechi timpuri. Conform
recensământului desfășurat în 2001, există
197.838 locuitori în regiune. În prezent, 180.117 de
locuitori locuiesc în această regiune.
Regiunea Vukovar-Srijem are 84 zone rezidenţiale,
din care 5 sunt orașe (Vukovar, Ilok, Vinkovci,
Županja și Otok) și 26 de municipii. Caracteristica
acestei regiuni o constituie numărul mare de sate,
cu câteva mii de locuitori.

Mulţumită solului deosebit de fertil, condiţiilor
climaterice favorabile, abundenţei de resurse
naturale și bunei sale poziţii de trafic, această
regiune

Institutul Croat pentru Guvernul Local (HILS)
lucrează pentru promovarea și dezvoltarea
administraţiei publice locale în Republica Croată și
instruirea administraţiei publice locale pentru a-și
gestiona funcţionarea și dezvoltarea.
Misiunea HILS este consolidarea capacităţilor
unităţilor administraţiei publice locale, creșterea
motivaţiei și a participării cetăţenilor la elaborarea
politicilor locale. În scopul realizării acestei misiuni,
HILS efectuează activităţi de educaţie, consultări,
publicare a literaturii de specialitate, gestionare a
bazelor de date și a bibliotecilor on-line, și
difuzarea de informaţii. Cele mai multe activităţi
sunt implementate în cadrul proiectelor legate de
dezvoltarea administraţiei publice locale, crearea
de politici publice, cetăţenia activă, cooperarea
multisectorială, democraţie și societate civilă. În
ultimii 15 ani, HILS este orientat în special spre
fondurile UE și au desfăşurat cu succes numeroase
proiecte care vizează participarea activă a
cetăţenilor, includerea grupurilor marginalizate,
dezvoltarea rurală, guvernarea transparentă și alte
aspecte, susţinut de Comisia Europeană, donatori
internaţionali și naţionali.

Comunitateda HILS este formată din 125 de
membri, dintre care 12 sunt entităţi juridice,
inclusiv regiuni, orașe, facultăţi și instituţii publice.
Majoritatea membrilor individuali sunt oameni de
știinţă și experţi în diferite domenii ale guvernării
locale.
HILS este membru al Forumului Regional al ONGurilor din Slavonia și Baranja, al Reţelei de lucru
împreună pentru dezvoltare (WTD), al Reţelei
comunităţii
(MLR),
membru
al
Reţelei
internaţionale LOGIN care se ocupă cu
democratizarea, membru al Reţelei europene de
organizaţii pentru instruirea autorităţilor locale și
regionale (ENTO) și colaborează cu succes cu
membrii Reţelelor implicate în schimbul de idei,
informaţii, bune practici etc. HILS este și membru
al Corpului de lucru pentru descentralizarea și
reorganizarea
teritorială
a
Ministerului
Administraţiei Publice.
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Municipiul Vratsa este situat în partea de nord-vest
a Bulgariei, având o suprafaţă de 697 de km2. În
funcţie de numărul populaţiei, municipiul ocupă
locul 16 în ţară cu 85.215 cetăţeni. Teritoriul său
cuprinde o parte din Câmpia Dunării și partea
frontală a Balcanilor.
Orașul Vratsa nu este doar municipiu, ci și un
centru de regiune, și reprezintă cea mai mare
așezare din Bulgaria de Nord-Vest. Vratsa este
punctul de intersecţie a două dintre cele mai mari
culoare europene de transport. Amplasarea sa
strategică va deveni și mai important odată cu
construirea celui de-al doilea pod peste Dunăre la
Vidin.
Municipiul deţine Centrul Municipal pentru servicii
și informaţii; servicii de planificare urbană –
proiecte pentru iniţiative de investiţii, evaluarea
proprietăţilor, ecologie; proprietate municipală înregistrarea de locuri de comercializare, emiterea
de certificate privind regimurile de înregistrare,
ţinerea evidenţei persoanelor care au nevoie de o
casă; servicii de stare civilă, instituţii de educaţie,
culturale, sociale și sprijinirea instituţiilor medicale.

În municipiul Vratsa există un sistem bine dezvoltat
de instituţii educaţionale - 17 grădiniţe, 20 de școli/
primare, secundare, licee și şcoli profesionale/, o
casă de tineret și un centru pentru copii. Educaţia în
Bulgaria este responsabilitatea Ministerului
Educaţiei. Sistemul educaţional bulgar constă din
trei niveluri de clase - primar /clasa întâi până la
clasa a patra/, secundar/ clasa a cincea până la a
șaptea/ și liceul /clasa a opta până la clasa a
douăsprezecea/. Copiii sunt înscriși în clasa I la
vârsta de șase și șapte ani. Municipiul este
responsabil de clădirile școlilor și grădiniţelor,
transportul copiilor și al elevilor, sănătatea copiilor
și transferuri financiare.

Municipiul
Dimitrovgrad
este
unitatea
administrativ-teritorială
de
bază
care
implementează auto-guvernarea locală. Acesta
este înfiinţat cu Decretul Nr. 2294 la 26 decembrie
1978 emis de Consiliul de Stat al Republicii
Bulgaria. Acest municipiu este situat în partea de
sud a Bulgariei și este unul dintre municipiile care
formează districtul Haskovo. Municipalitatea este
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formată din 27 de localităţi diferite. Localizarea
geografică a municipiului face ca acesta să
reprezinte un nod de transport important în partea
de sud a ţării.
Municipiul Dimitrovgrad este o entitate juridică și,
ca atare, dispune de un număr semnificativ de
clădiri și facilităţii - proprietate municipală, pentru
care condiţie este obligat să acorde atenţie
finanţării de la buget și din împrumuturi. Această
proprietate include obiectele din infrastructura
municipală cu importanţă locală pentru nevoile
administrative ale municipiului, cum ar fi:
sănătatea, educaţia, cultura, comerţul, locuire,
sportul și serviciile comunitare.

Dimitrovgrad se remarcă prin arhitectura sa
elegantă, realizată după standardele Imperiului
Roman, cu străzi spaţioase și parcuri mari. Este
unul dintre cele mai verzi orașe din Bulgaria. Are
trei parcuri mari, cu aproximativ 15 lacuri, zeci de
specii rare de arbori, arbuști și flori, sculpturi,
foișoare și cascade de apă. Uzura morală a vechilor
instalaţii industriale a provocat mulţi ani, factorii
de decizie și comunitatea locală pentru găsirea de
activităţi noi și mai durabile și, de asemenea,
pentru crearea de noi locuri de muncă.

Structura administraţiei municipale este împărţită
în Corpul Municipal de Management, Administraţia
Generală și de Specialitate și alte structuri aflate în
afara Administraţiei Municipale.

Fundaţia Paideia (FP) este o organizaţie non-profit,
neguvernamentală, de interes public, înfiinţată în
1999 și destinată să sprijine modernizarea
învăţământului bulgar.
Fundaţia Paideia se axează pe două componente
principale în activităţile sale:
creșterea calităţii educaţiei prin programe
educative inovatoare și de adaptare care să asigure
tinerilor din Bulgaria competenţe și abilităţi de
educaţie civică pentru realizarea cu succes într-un
mediu contemporan, dinamic și foarte mobil.
Atragerea
sprijinului
public
larg
pentru
modernizarea
învăţământului
bulgar
prin
implicarea tuturor părţilor interesate (elevi, părinţi,
profesori, manageri, organizaţii de afaceri și civice)
în politicile și acţiunile educaţiei școlare
FP are o experienţă semnificativă în:
- Dezvoltarea resurselor educaţionale pentru
scopurile învăţământului în format electronic și pe
hârtie
- Lucru în reţea în scop educaţional - 756 de școli
din Bulgaria din toate cele 28 de regiuni ale ţării,

sunt membre ale Reţelei Naţionale de Școli “Lecţii
europene”
- Instruirea nonformală a profesorilor în politicile
europeane și programele UE de învăţare de-a
lungul vieţii (LLP) pentru dezvoltarea societăţii
civile moderne
- Cercetarea și analiza în domeniul prevenirii
abandonului școlar, bunei administrări școlare
după descentralizarea conducerii sistemului de
învăţământ, calificarea profesorilor bulgari
- Analiza conformităţii programelor naţionale de
știinţe sociale și educaţia civică, optimizarea reţelei
școlilor publice bulgare etc.

10

Municipiul Sao Brás de Alportel se numără printre
municipiile regiunii Algarve – Portugalia – care în
ultimii cinci ani au cunoscut o creștere a populaţiei.
În prezent are o populaţie de aproximativ 11.000
de locuitori, din care un număr semnificativ îl
reprezintă cuplurile tinere cu copii în învăţământul
preșcolar și școlar.
Municipiul Brás este o autoritate locală publică, și,
astfel are misiunea răspunderii pentru rolurile și
responsabilităţile care sunt prejudiciate în mod
legal, în conformitate cu Legea 169/99 din 18
septembrie. Domeniile sale de intervenţie, conform
legii respective, sunt următoarele:

Asociaţia In Loco, care aniversează 25 de ani de
existenţă, are misiunea de a promova dezvoltarea
locală, în scopul de a obţine o mai bună calitate a
vieţii în dimensiunile sale multiple, având ca
orizont de dezvoltare o lume participativă,
susţinătoare și durabilă.
Asociaţia își organizează acţiunile în jurul a cinci
obiective strategice:
• Calificarea și perfecţionarea oamenilor și
organizaţiilor;
• Calificare și îmbunătăţirea intervenţiei la nivel
teritorial dintr-o perspectivă durabilă;
• Promovarea cetăţeniei active și susţinătoare;
• Încurajarea și sprijinul antreprenoriatului șI al
iniţiativei locale;
• Elaborarea cunoștinţelor necesare pentru a
sprijini intervenţia.

planificarea
urbană,
mediul,
salubrizarea,
infrastructura,
cultura,
sportul,
educaţia,
intervenţia socială, turismul și dezvoltarea
economică.

In Loco și-a dezvoltat întotdeauna acţiunea în zone
multiple de intervenţie prin abordarea teritorială și
promovarea cetăţeniei, făcând uz de metodologii
participative și asigurând implicarea populaţiei locale
și a tuturor actorilor pertinenţi, lucrând în colaborare
și stabilind mai multe parteneriate. In Loco a
dezvoltat, printre altele, proiecte de intervenţie
socială, educaţie și formare a adulţilor, promovarea
turismului rural și a produselor locale.

Fondul pentru Solidaritate Internaţională al
Municipiilor din Andaluzia (FAMSI) este o reţea a
autorităţilor locale (75 de municipii, 7 Consilii
Judeţene, 3 grupuri de municipii și alte fundaţii) și
alte instituţii publice și private (mai mult de 50 de
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entităţi colaboratoare din partea societăţii civile),
fondate în 2000 pentru a coordona și promova
cooperarea internaţională descentralizată la nivel
public efectuată de administraţiile locale din
Andaluzia.
Obiectivul final al FAMSI este de a promova o
lume mai dreaptă din cooperarea guvernelor
locale și solidaritatea andaluză, prin intermediul
unor procese de coordonare, participare și de
articulare a reţelei.
În acest sens, FAMSI promovează consolidarea
instituţională și întărirea capacităţilor în ţările din
Sud ca rezultat al experienţei cooperării
descentralizate din Andaluzia.

Cele două concepte-cheie ale filozofiei FAMSI sunt:
1. Autorităţile locale sunt actori activi ai cooperării
și dezvoltării internaţionale.
2. Consolidarea puterilor locale și promovarea
dezvoltării este o prioritate a cooperării
internaţionale.
FAMSI leagă actorii andaluzi ai cooperării
descentralizate cu cei din alte ţări din Europa de Sud
și de Nord și cu comunităţile care se ocupă de
procesele de dezvoltare socio-economică, având
sprijinul cooperării internaţionale.

STIRI
În 25 și 26 aprilie 2013, partenerii proiectului DEAR STUDENT au desfăşurat prima lor Reuniune a
Comitetului Director în Sevilla, Spania.
În cadrul acestei întâlniri, partenerii s-au prezentat și au discutat despre activităţile planificate pentru
atingerea obiectivelor proiectului. Autorităţile locale andaluze, de asemenea, au explicat modul în care
promovează activităţile DEAR în școlile gimnaziale, în scopul creşterii conștientizării și cetăţeniei active în
rîndul tinerilor în favoarea luptei împotriva sărăciei și a excluziunii sociale.

Parteneriatul DEAR STUDENT a ales, de asemenea, imaginea instituţională a proiectului:
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