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Sunteți comunitatea? 
De obicei, ajutați oamenii și participai cu entuziasm la viața comunității dvs.? Observați în mod regulat 
că lipsește ceva, și puteți transforma această lipsă rapid într-o inspirație pentru ceva nou? V-ați gândit 
vreodată să rezolvați probleme de interes public? V-a caracterizat întotdeauna să vă implicați și să fiți 
activ? 

Dacă răspunsurile la întrebările de mai sus sunt predominant DA ... am dori să aflăm mai multe 
despre Dvs.! 

Suntem un consorțiu format din 10 organizații provenind din 8 țări europene diferite și ne-am angajat, 
printr-un proiect finanțat de Comisia Europeană, intitulat „Patrimoniul nostru civic” pentru a ajuta pe 
toți cei care ar dori să ia parte activă în comunitățile lor. Să trăiască, să practice angajamentul civic, 
să permită înțelegerea interculturală și să promoveze acțiuni de participare civică. Consorțiul crede cu 
tărie că dezvoltarea competențelor civice - cunoștințe și abilități care permit unei persoane să 
participe activ la societate - este o condiție prealabilă pentru implicarea activă, democratică și civică a 
oamenilor în societățile lor. Educația în „valori” ajută la construirea patrimoniului nostru civic - 
societăți incluzive pe valorile comune ale democrației, toleranței și libertății prin consolidarea 
solidarității și a comunităților locale. 

 

Participați, practicați și promovați angajamentul civic 
 
Pentru o mai bună înțelegere a ceea ce se poate face și cum privind implicarea civică, ca prim pas, va 
fi pusă în aplicare o cercetare detaliată, identificând și analizând inițiativele de implicare civică din 
țările partenere, concentrându-se pe teme precum: 
 

• Pace și democrație 
• Dialogul intercultural și multilingvismul 
• Sănătate fizică și mentală 
• Artă și performanță 
• Echitate și incluziune în educație 
• Urgență climatică 
• Criza mondială 

 
Dacă sunteți interesat și dornic să contribuiți la inițiativa noastră, nu ezitați să contactați partenerii 
noștri locali: 
 
Fundația Centrul Educațional Spektrum (www.sec.ro, sec@sec.ro) 
 


