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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az ACCENT GeoÖkológiai Szervezet, partnerségben a Vox Iuventutis Egyesülettel és Tusnádfürdő
Polgármesteri Hivatalával 2022.03.15-2024.03.14 közötti időszakban kivitelezi a “WachBear & AdvoCity -
medvék és emberek a közös jövőért” című projektjét, amelynek lebonyolítását az Active Citizens Fund Románia
támogatja, a programot Izland, Liechtenstein és Norvégia finanszírozza az Európai Gazdasági Térség (EGT) és
a Norvég Alapok 2014-2021 Finanszírozási Mechanizmusa által.

A projekt célkitűzése a civil közösség nyilvános, az ember-medve együttélését célzó döntéshozatali
folyamatokban való aktívabb részvételének a segítése a Tusnádfürdő és Környéke ökoturisztikai desztinációban.
Tusnádfürdő nem rendelkezik egy olyan monitoring és elemző stratégiával, amely a medvék által okozott károkat
megelőző intézkedéseket követni tudná. Ugyanakkor a hivatalnak nincs elegendő kapacitása, hogy bevonja a
helyi lakosságot, a civil szervezeteket és a turistákat a probléma kezelésébe.

A projekt megoldásokat tűzött ki célul olyan tevékenységek eredményeként, mint a kármegelőzési intézkedések
feltérképezése és javaslatcsomagok kidolgozása a helyi lakosok számára a módszerek és kivitelezések
hatékonyságának javítása érdekében; egy látogatóközpont létrehozása, amelynek tematikája a medve-ember
együttélés; egy olyan érdekképviseleti gyűlés sorozat megszervezése, amely során a civil lakosság bevonásával
elkészül egy helyi Stratégia a kármegelőzésről, helyi brandről és eseményszervezési belső szabályzatról. Egy
tematikus online platform (telefonos applikáció) is ki lesz fejlesztve, amely egy kommunikációs és monitoring
eszköz lesz a civilek és a helyi döntéshozás között. Ezen kívül pedig 2022 és 2023 során a projekt társzervezést
biztosít majd a TusnadEcoUrsFest-nek, ahol egy offline platform (tudományos konferencia) is helyet kap, amely
az ember-medve együttélést megoldásait hivatott népszerűsíteni. A projekt során pedig 4 népszerűsítő videó is
fog készülni a környék medvékkel való együttélési kihívásairól és megoldásairól.

Az iskolán kívüli tevékenységeket a desztináció középiskoláiban és a TusnadEcoUrsFest, szeptemberben
megszervezendő eseményen fogja koordinálni a Vox Iuventutis Egyesület, akinek jelentős tapasztalata van a
nonformális oktatás és a fiatalok mozgósítása terén. Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala külső és belső tereket
biztosít a tevékenységek kivitelezéséhez, részt vesz a helyi Stratégia kidolgozásában és a lakosság
mozgosításában. A pályázó szervezeti fejlesztésben is részt fog venni a következő területeken: kommunikáció,
közönségkapcsolat, önkéntesek menedzsmentje és szakmai tapasztalatcsere.

Az Active Citizens Fund Románia programot az EGT Alapok 2014-2021 finanszírozza. Az Alapok célja a
gazdasági és szociális különbségek csökkentése és a 15 kedvezményezett állam és az adományozó államok
(Izland, Liechtenstein, Norvégia) közötti kétoldalú kapcsolatok megerősítése. A Program alapkezelője a Civil
Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány, a Polgár-Társ Alapítvány, a Roma Közösségek Erőforrásközpontja, a
PACT Alapítvány és a Frivillighet Norge által alkotott és az FMO (az EGT és Norvég Alapok Finanszírozási
Mechanizmusának Irodája) által kinevezett konzorcium. Az Active Citizens Fund Románia célja a civil
társadalom és az aktív polgárság megerősítése, valamint a kiszolgáltatott csoportok kapacitásának növelése. A
Program 46 000 000 euró összköltségvetéssel a civil társadalmi szektor hosszú távú fenntarthatóságának és
kapacitásának fejlesztését célozza, fokozva szerepét a demokratikus részvétel, az aktív polgárság és az emberi
jogok előmozdításában, miközben megerősíti az adományozó államokkal, Izlanddal, Liechtensteinnel és
Norvégiával fennálló kétoldalú kapcsolatokat. További információ az Active Citizens Fund Romániáról a
www.activecitizensfund.ro oldalon található. További információt az EGT és Norvég Alapokról a
www.eeagrants.org oldalon talál.

További információkért keresse a kontakt személyt:
Imecs István – projekt menedzser  | Tel.: 0743 775 213
Pilbáth Géza Attila – projekt asszisztens | Tel.: 0723 357 650
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