Colegiul Național „Gheorghe Șincai” în parteneriat cu Asociaţia Asistenţă şi
Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21
derulează proiectul “Parteneriat public-privat pentru o Europă sustenabilă,
echitabilă și deschisă” , implementat ca subgrant al proiectului “Towards open, fair
and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019-2021 (First
phase: Romania, Finland and Croatia January 2019 – June 2020)“, finanțat de
Uniunea Europeană și implementat de organizația Fingo din Finlanda (în calitate de
aplicant principal).
Prin participarea în cadrul proiectului contribuim la realizarea următoarelor obiective:
 Susținerea programului României în realizarea misiunii asumate în calitate de
Președinte al Consiliului Uniunii Europene de consolidare a proiectului
European în beneficiul cetățenilor europeni și de implementare a Obiectivelor
de Dezvoltare Durabilă;
 Consolidarea rolului organizațiilor neguvernamentale în procesul de realizare a
priorităților Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, prin
implicarea în activități a minimum 6 ONG/ asociații ale tinerilor
 Mobilizarea unui număr semnificativ de tineri ca actori – cheie în cadrul
acțiunilor menite să crească gradul de conștientizare a cetățenilor cu privire la
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), în contextul Președinției României
la Consiliul Uniunii Europene;
 Consolidarea parteneriatului public – privat la nivel local în vederea
identificării oportunităților capabile să contribuie la îndeplinirea Obiectivelor
de Dezvoltare Durabilă.
Activităţile proiectului până în prezent au fost:
1. Întâlnirea echipei de proiect pentru lansarea proiectului și elaborarea planului
de implementare, a instrumentelor de comunicare și vizibilitate , precum și
definitivarea acordului de parteneriat.
2. Susținerea unui atelier tematic pe tema „Prioritățile României în calitate de
Președinte a Consiliului UE”.
3. Realizarea Campaniei publice „Orașe și comunități durabile” pentru
promovarea programului de acțiune globală în domeniu dezvoltării.
3.1.
Întâlnire de planificare;
3.2.
Campanii de informare locală;
3.3.
Concurs video pentru elevi.
Urmează să finalizăm proiectul cu activitățile:
 Susținerea Conferinței finale, „Europa valorilor comune”.
 Diseminarea proiectului prin canalele existente în propria instituție, canale
social media, radio, TV, presa locală scrisă sau on – line.

