
 
 

 
Acest proiect face parte din planul național de lucru al României pentru Anul European pentru Dezvoltare 2015 (AED2015) și 

este finanțat de Comisia Europeană și de Ministerul Afacerilor Externe al României. Organizația ARCADIA este singura 

responsabilă de conținutul acestui material și în niciun context acesta nu poate fi privit ca o reflexie a poziției Uniunii Europene. 

 

 

 

 „Informație multiplicată, un plus de impact” 

Asociaţia Română pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (ARCADIA) implementează în 

perioada Iulie-Octombrie 2015 proiectul “Informație multiplicată, un plus de impact”. Proiectul se 

derulează cu sprijinul financiar al Uniunii Europene si al Ministerului Afacerilor Externe si este 

implementat de ARCADIA în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare- Biroul 

Regional pentru Europa și Asia Centrală.  

Prin derularea acestui proiect ARCADIA dorește să contribuie la promovarea domeniului dezvoltării 

internaționale și implicit a conceptului de cetățenie globală în România. Activitățile se adresează 

profesoniștilor cu potențial de multiplicatori din sectorul ONG și mass-media care vor avea acces la 

informații și exemple relevante de practici inovatoare de la nivel internațional și vor fi familiarizați cu 

metode de lucru participative. Toate aceste resurse informaționale și tehnici de lucru pot fi apoi 

utilizate de aceștia ca instrumente de multiplicare și promovare a domeniului dezvoltării internaționale 

în rândul societății civile și mass-media de la nivel local. 

Principalele activităţi ale proiectului sunt: 

1. Elaborarea materialelor de informare în format online (multimedia) și print.  

2. Organizarea a 3 sesiuni de instruire în perioada septembrie-octombrie prin care 70 de 

reprezentanți  mass-media și profesioniști activi în sectorul ONG (Iași, Cluj și București) vor 

experimenta prin metode participative relevanța practicilor de promovare a dezvoltării sustenabile 

în context local și internațional. 

3. Organizarea unui eveniment de promovare al domeniului pentru reprezentanții mass-media 

_Media Day în octombrie 2015.  

4. Lansarea celui de-al doilea număr al Romanian International Development Review:    

http://arcadiareview.ro/ 

 

Pentru informaţii suplimentare:  

Diana Rusu- Manager proiect, diana.rusu@arcadianetwork.org 

 

ARCADIA - Asociaţia Română pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională are ca 

scop dezvoltarea unei comunităţi a specialiştilor români activi în domeniul cooperării şi 

dezvoltării  internaţionale atât la nivel academic cât şi profesional. Prin proiectele sale, 

asociaţia contribuie la promovarea acestui domeniu în România şi la specializarea resurselor 

umane care manifestă un interes deosebit faţă de această activitate.  

 

Pagina de facebook ARCADIA: https://www.facebook.com/arcadia.org?ref=hl\ 

Website: www.arcadianetwok.org 


