CONFERINȚĂ DE PRESĂ
PROIECT

Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, în
parteneriat cu U.A.T. Oraș Sinaia anunță
debutul Proiectului “Diversitate culturală
dincolo de granițe, la Sinaia”
Mesajul cheie al proiectului este:
“Unitate în Diversitate Culturală!”

• Operatorul de Program: Ministerul Culturii Unitatea de Management a Proiectului
• Programul din care este finanțat proiectul:
PA17/RO13 “Promovarea diversității în
cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural
european” finanțat prin Granturi SEE 20092014

• Proiectul vine în completarea programei școlare, care nu
include prea multe activități culturale, interactive, cu care
copiii să-și ocupe timpul, oferta acțiunilor culturale trebuie
mereu îmbunătățită și actualizată nevoilor identificate.
• În acest context, Centrul Cultural Carmen Sylva în calitate de
formator cultural, va aborda în sens educativ promovarea
diversității culturale, demonstrând faptul că artele plastice și
vizuale vorbesc “aceeași limbă”.
• Astfel, prin acest proiect, ne propunem să demonstrăm că,
urmând pașii învățăturii tradiționale, copiii, tinerii, dar și
adulții vor găsi calea spre adevăratele valori culturale și
tradiționale, indiferent de naționalitate.

• Prin selecționarea celor mai valoroși maeștrii/artiști populari,
aducem în fața publicului adevarate modele care să deschidă
apetitul pentru artele tradiționale și diversitatea culturală.
• Sinaia este un reper esențial al culturii și geografiei românești
și prin acest proiect va fi un adevărat "ghid-live la fata locului"
cultural, istoric, geografic, dar și social.
• Oferta culturală pe care Sinaia o servește consumatorilor de
artă este una complexă însă nu suficientă pentru a acoperii
întreaga plajă a cererii de astfel de manifestări.

• Diversitatea culturală înfăţişează un fenomen de bază al
societăţii. Ea vizează diferenţele culturale existente între
oameni, precum şi cele dintre grupuri diverse, ca identităţi
multiple: tradiţii, obiceiuri, modul de abordare a educaţiei şi a
societăţii din perspectivă interculturală.
• Prin proiectul „Diversitate culturală dincolo de granițe, la
Sinaia” ne propunem dezvoltarea relațiilor internaționale cu
orașele cu care Sinaia este înfrățită – sprijinind astfel
mobilitatea artiștilor din domeniul cultural și a lucrărilor
acestora dincolo de țările lor de origine, având ca participanți
artiști plastici din Ohrid - Macedonia, Kusadasi - Turcia și
Thame - Marea Britanie.

• La nivel local, regional, chiar și național, valorile comunității
rome nu sunt prezentate și nici promovate la adevarata lor
valoare.
• În cadrul proiectului, trei dintre atelierele de meșteșugari sunt
rezervate membrilor comunității rome, în vederea consolidării
și promovării istoriei culturale a minorităților.
• Proiectul „Diversitate culturală dincolo de granițe, la Sinaia”
vine în completarea ofertei de evenimente culturale, aducând
un element nou, acela de educare și formare în domeniul
artelor vizuale a publicului larg.

• Durata de implementare a proiectului: 3 luni în
perioada 01.07.2015-30.09.2015
• Valoarea totală a contractului de finanțare este
de: 66.020,00 (aproximativ 15 000 euro) din care
valoarea eligibilă a proiectului este de 65.104,50
lei, unde 56.117,00 (85%) reprezintă Grant SEE,
iar suma de 9.903,00 (15%) cofinanțare din
bugetul național.

• Locul de implementare a proiectului: Centrul
Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, str. Mihail
Kogalniceanu, nr.80, 106100, județul Prahova.
• Obiectivul general al proiectului: Promovarea
și consolidarea diversității culturale și a
dialogului intercultural

• Rezultatele proiectului vor consta în:
 creșterea mobilității la nivel internațional pentru artiști și operele lor;
 promovarea educației prin artă și cultură pentru un public mai larg (1
eveniment cultural) ;
 creșterea vizibilității orașului Sinaia prin promovarea proiectului;
 stimularea dialogului intercultural (20 de artisti/meștesugari ) ;
 creșterea accesului publicului larg la cultură (1 eveniment organizat in
aer liber) ;
 promovarea educației prin artă (500 de elevi ai școlilor sinăiene și 40 de
copii instituționalizați vor învăța direct de la artiști tainele fiecărui
meștesug ;

 promovarea artelor meșteșugărești: 1 expoziție permanentă (alcătuită
din obiectele realizate în cele 7 zile de eveniment);
 creșterea numărului de turiști în perioada de implementare a
proiectului;
 consolidarea și promovarea istoriei culturale a minorităților.

Vă mulțumim!

