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Planificarea vizitelor de studiu
• Echipa de management al proiectului din partea Romtens a

întreprins o vizită de pregătire în februarie 2012
• Echipei i-au fost prezentate exemple de lucru din cadrul

organizațiilor și proiectelor relevante în funcție de diferitele
pachete de lucru pe care se pune accentul în proiect

• Acest lucru a oferit o bază pentru elaborarea agendei vizitei
finale de studiu
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Asigurarea unei agende diverse
și relevante pentru vizitele de

studiu
• Este important ca informațiile prezentate participanților să fie

însoțite de exemple de practici din diferite locuri de pe teritoriul
Irlandei de Nord

• Este necesar să se recunoască diferența spațială dintre contextul
din zonele rurale ale Irlandei de Nord și cele din România

• Cu toate acestea, problemele cu care se confruntă comunitățile
sunt foarte asemănătoare
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Ministere reprezentate în
timpul vizitei de studiu

• Departamentul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
• Departamentul pentru Comerț, Întreprinderi și Investiții
• Departamentul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Învățare
• Health and Safety Executive (Organismul pentru Sănătate și

Siguranță)
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Organizații Neguvernamentale
implicate în vizita de studiu

• Derry Healthy Cities
• Centrul pentru Viață Sănătoasă The Arc
• Business in the Community
• Grupul de Caritate Bryson
• Parteneriatul East Belfast
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Locuri vizitate în timpul vizitei
de studiu

• Școala specială
• Brutăria
• Ferma pentru creșterea animalelor
• Producătorul de mobilier
• Centrul pentru Viață Sănătoasă
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