Acţiune cofinanţată de Consiliul Local Sibiu şi
Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Comunității

Program eveniment „Pentru comunitate“
Evenimentul final din cadrul proiectului ”O comunitate pentru Orașul de Jos”

Fundația Heritas are plăcerea de a vă invita la evenimentul final din cadrul proiectului ”O comunitate
pentru Orașul de Jos” care va avea loc Vineri, 05.08.2016, începând cu ora 11:00, în Piața Aurarilor.
LOCAȚIA:

Piața Aurarilor

ORA:
ACTIVITATE:
DESCRIERE:

11:00
Dialog cu locuitorii zonei și reprezentanții autorităților publice locale
Temele de discuție vizează situația degradată a clădirilor de patrimoniu, liniștea și siguranța
publică, lipsa curățeniei, aglomerarea Pieței cu mașinile parcate, idei de refuncționalizare a
Pieței pentru atragerea vizitatorilor, propunerea înființării unui grup comunitar care să se
preocupe de identificarea cauzelor problemelor și să asigure o comunicare eficientă cu
reprezentanții unității administrativ teritoriale etc.

ORA:
ACTIVITATE:
DESCRIERE:

12:30
Ateliere demonstrative: tencuieli și tâmplărie
Pentru că vorbim de clădiri de patrimoniu cultural, dorim să îi învățăm pe proprietarii acestora
cum este corect să își păstreze imobilele. Astfel, vom organiza doua ateliere demonstrative la
care sunt invitați să participe activ și locuitorii zonei. Primul atelier este prezentat de către
Asociația Monumentum, care va demonstra cum se poate tencui tradițional cu mortar din nisip
și pastă de var. Demonstrația se va face pe un perete zidit special pentru desfășurarea
atelierului. Cel de-al doilea atelier, va fi prezentat de către meșterii Complexului Național
Muzeal ASTRA, care ne vor arăta cum se construiește o șindrilă tradițională.

ORA:
ACTIVITATE:
DESCRIERE:

16:00
Înființarea grupului comunitar
La finalul atelierelor demonstrative, reprezentanții Fundației Heritas, împreună cu locuitorii vor
stabili componența grupului comunitar, care se va ocupa in continuare de monitorizarea
problemelor zonei și comunicarea cu autoritățile publice. Grupul comunitar va fi format din
voluntari, locuitori ai zonei Piața Aurarilor, care își doresc să se implice în dezvoltarea zonei.

ORA:
ACTIVITATE:
DESCRIERE:

16.30
Premierea câștigătorilor concursului de fotografie ”Oameni și locuri”
Concursul de fotografie ”Oameni și locuri” s-a desfășurat în perioada 01 – 30 Iunie, cu scopul
de a scoate din anonimat zona Pieței Aurarilor (Piața Aurarilor, str. Movilei, str. Târgului, str.
Argintarilor), fotografiile surprinzând legăturile dintre locuitorii zonei Piața Aurarilor cu mediul
său (viața de zi cu zi a locuitorilor zonei).
Totodată, se va distribui și ziarul comunității, care va cuprinde articole despre istoria și
importanța Pieței Aurarilor, situația actuală a locatarilor zonei, exemple de Piețe similare din
străinătate și informații despre materialele tradiționale utilizate în reabilitarea clădirilor de
patrimoniu.

