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Sfaturi utile

Acest ghid este destinat atât personalului Ambasadei SUA, cât și potențialilor implementatori de

proiecte AFCP. În acest ghid, veți găsi sugestii care vă vor ajuta în pregătirea cererilor de grant.

Veți găsi, de asemenea, întrebări la care să vă gândiți. Analiza atentă a acestor întrebări vă va

ajuta să vă implicați mai profund cu partenerii și părțile interesate și să ajungeți la un proiect

mai de impact.

Nu trebuie să citiți tot acest document! Există mai multe intrări și subiecte. Alege-le pe cele

care se referă cel mai mult la tine. Există sfaturi bazate pe obiectivele specifice ale proiectului

dvs., precum și linii directoare generale grupate în funcție de tipurile de patrimoniu pe care le

poate implica proiectul dvs., cum ar fi clădirile istorice sau siturile arheologice. Există, de

asemenea, sfaturi pentru organizarea proiectului în jurul schimburilor și sugestii pentru

monitorizare și evaluare. Sperăm că veți găsi acest document util.
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I. DACĂ OBIECTIVELE DVS. INCLUD...

Consolidarea capacităților și transferul de competențe

Formarea persoanelor, în special a membrilor comunității, în abilitățile de conservare poate fi o

modalitate bună de a crește impactul unui proiect de conservare, dar ar trebui să:

• Fiți realiști cu privire la efectele economice pe termen lung ale proiectului. Va fi susținut în

timp transferul de competențe și activități de consolidare a capacităților? Pot persoanele

fizice să facă voluntariat sau să lucreze la fața locului odată ce proiectul se încheie? Dacă
nu, există și alte situri în apropiere unde indivizii își pot aplica expertiza?

• Luați în considerare contextul mai larg. Sunt competențele care vor fi dezvoltate în

proiectul dumneavoastră transferabile către alte tipuri de activități, de exemplu în domeniul

construcțiilor? Dacă beneficiile economice și de altă natură ale proiectului depind de

abilitățile care sunt transferabile, includeți activități în elementele de formare pentru a ajuta

participanții să realizeze transferul.

• Dacă abilitățile nu sunt transferabile sau utilizabile la nivel local, atunci luați în considerare

adăugarea de elemente de proiect care îi ajută pe lucrători să economisească sau să
investească sau să se înscrie în dezvoltarea altor competențe. De exemplu, măriți proiectul

AFCP cu programe de limbă engleză pentru lucrători.

Implicarea comunităților

Implicarea membrilor comunității locale în proiectul dvs. necesită construirea de relații și

încredere reciprocă. Unii pași pentru a începe includ:

• Identificați vocile comunității. Acest pas poate consuma mult timp, dar este important

pentru un angajament autentic. Începerea cu o adunare comună sau cu un apel deschis către

liderii comunității pentru a se alătura unui grup consultativ sunt abordări posibile, dar unii

membri ai comunității s-ar putea să nu se simtă bineveniți. Este util să căutați și să includeți
diverse părți interesate cu opinii diferite.

• Identificați preocupările și obiectivele comunității pentru patrimoniul în cauză. Acest pas

poate fi, de asemenea, complicat, mai ales dacă aveți o comunitate diversă cu care lucrați.
Cheia aici este să determinați comunitatea să-și definească obiectivele, în timp ce rolul dvs.

este să determinați care este domeniul de aplicare fezabil pentru un proiect. Este o bună
practică să amânați să exprimați preocupările logistice până când sunt identificate obiectivele

de bază.

• Dezvoltați un plan de proiect bazat pe obiective comune pe termen scurt și lung. Pe măsură
ce vă dezvoltați proiectul, probabil că veți putea aborda doar o parte din obiectivele dvs. pe

termen lung. Aici este importantă implicarea profundă în comunitate, deoarece sunt investiți
pe termen lung și pot desfășura activități și oferi sprijin pentru obiectivele mult dincolo de

viața unui proiect individual.



• Utilizați cunoștințele tradiționale și soluțiile comunitare, după caz. Unele provocări de

conservare necesită soluții tradiționale, în timp ce altele necesită o abordare modernă. Mulți
solicită o combinație a ambelor pentru a asigura autenticitatea și durabilitatea pe termen

lung. Pe măsură ce vă dezvoltați proiectul, implicați profesioniști în conservare care recunosc

valoarea și oportunitatea metodelor tradiționale, soluțiilor comunitare și tehnologiilor și

tehnicilor moderne în abordarea problemelor recurente de conservare în moduri durabile și

minim invazive.

Împuternicirea femeilor, a comunităților indigene și a tinerilor

Luați în considerare obiectivele specifice de împuternicire în contextul mai larg al dinamicii și

sistemelor sociale care permit continuarea inechităților.

• Aliniați obiectivele proiectului pentru a aborda motivele fundamentale ale marginalizării

grupului cu care lucrați, mai degrabă decât să abordați doar consecințe secundare, cum ar fi

lipsa de interes pentru fabricarea textilelor tradiționale în rândul tinerilor dintr-o

comunitate.

• Căutați și colaborați cu grupuri sau activități în afara proiectului propus, care lucrează
pentru atingerea aceluiași scop. Parteneriatul cu alte grupuri arată o recunoaștere și un

angajament față de obiectiv.

• Asigurați-vă că aveți o coaliție profundă și largă de sprijin din partea grupului țintă pentru

proiectul dumneavoastră. Conducerea din cadrul grupului țintă poate fi de mare ajutor.

• Indiferent dacă împuternicirea este un obiectiv, luați în considerare modul în care proiectul

dvs. poate consolida ierarhiile înrădăcinate.

• Luați în considerare ce mesaj va consolida munca de conservare. Fiți specific atunci când

vă gândiți cine sau ce grupuri vor beneficia de proiect.

Generarea de Venituri

Unele propuneri reflectă presupunerea că conservarea moștenirii culturale atrage vizitatori și

generează venituri automat, dar acest lucru nu este întotdeauna adevărat.

• Dacă generarea de venituri este un obiectiv, evaluați contextul economic mai larg. De

exemplu, clădirea sau amplasamentul se află într-o zonă îndepărtată? Este accesibil? Dacă da,

pentru cine? Luarea în considerare a acestor aspecte poate ajuta la dezvoltarea unor activități
de proiect adecvate. De exemplu, dacă situl este la distanță, luați în considerare includerea de

tururi virtuale conduse de membrii comunității care pot primi sfaturi prin intermediul

platformelor online.

Creșterea rezistenței

Există două tipuri de consolidare a rezistenței în timp. Într-una, scopul este de a face situl,

clădirea sau colecția mai puțin vulnerabile la amenințări pe termen scurt și lung, cum ar fi



dezastrele naturale și schimbările climatice. În cealaltă, se urmărește utilizarea patrimoniului

cultural pentru a face comunitățile mai puțin vulnerabile la astfel de amenințări sau pentru a

atenua riscurile, cum ar fi riscul de conflict.

• Dacă scopul este de a face un sit, o clădire sau o colecție mai rezistentă la schimbările

climatice sau dezastrele naturale, luați în considerare că poate fi necesar să abordați impactul

social și economic al schimbărilor climatice sau al dezastrelor asupra comunității
înconjurătoare, împreună cu potențialele impacturi fizice sau de mediu. De exemplu,

schimbările climatice vor afecta modelele de utilizare a terenurilor din jurul sitului? Pentru a

determina modul de atenuare a impactului social și economic, includeți evenimente comunitare

în designul proiectului, unde oamenii pot afla despre provocările cu care se confruntă și să
discute temerile, speranțele și opțiunile comune. Luați în considerare adăugarea unei

componente educaționale sau de schimb care ar ajuta comunitățile să se conecteze cu resursele

din afara zonei.

• Dacă proiectul dvs. presupune că păstrarea unui sit va ajuta la creșterea rezistenței

comunității prin consolidarea mândriei civice sau prin reducerea tensiunilor dintre grupuri,

atunci asigurați-vă că aveți o înțelegere aprofundată a diferitelor grupuri dintr-o comunitate și a

modului în care diferitele grupuri pot vedea site-ul sau obiectul în curs de conservare. Este

posibil să nu existe o istorie comună. În astfel de cazuri, modul în care este conservat situl – ce

elemente sunt accentuate – poate trimite semnale de diviziune. Implicați-vă de la început cu cel

mai larg set posibil de grupuri din comunitate, inclusiv cu grupurile marginalizate.

Promovarea și creșterea turismului

Promovarea și creșterea turismului sunt obiective comune declarate ale proiectelor AFCP.

Câteva lucruri de luat în considerare sunt:

• Lucrați cu un partener care înțelege logistica sitului pentru a vă asigura că dezvoltarea

turismului nu va avea un impact negativ asupra sitului.

• Înțelegeți modul în care dezvoltarea turismului va afecta comunitatea locală, atât din

punct de vedere social, cât și economic.

• Cum poate fi împărtășit patrimoniul fără a-l supra exploata sau a distorsiona și a face din

turiști singurul public țintă și consumatorii patrimoniului?

• Nu presupuneți că conservarea patrimoniului va atrage automat vizitatori. Asigurați-vă că
înțelegeți contextul economic mai larg. Este starea proastă a patrimoniului principalul motiv

pentru care nu este vizitat? Este patrimoniul de interes pentru un public larg? Este ușor

accesibil? Odată ce ați luat în considerare contextul economic mai larg, s-ar putea să
descoperiți că proiectul dumneavoastră va avea nevoie de activități suplimentare pentru a

atrage turiști, cum ar fi expoziții care vorbesc unui public mai larg sau festivaluri și

evenimente care sporesc gradul de conștientizare. Luați în considerare includerea acestor

activități în proiect sau în activitățile ulterioare.

Durabilitate



Cele mai bune proiecte AFCP au scopul de a continua protejarea și conservarea după încheierea

proiectului în sine. Există multe modalități de a susține acest tip de sustenabilitate.

• Implicarea susținută a comunității. Proiectele bine concepute recunosc importanța
moștenirii pentru comunitate. Dacă proiectul dvs. implică conservarea unui sit, de exemplu,

și dacă aveți un cuvânt de spus în planificarea utilizării, luați în considerare crearea unui

spațiu comunitar care va ajuta la stabilirea sau menținerea conexiunii comunității cu situl

sau a unui consiliu consultativ comunitar care poate recomanda programe acolo. Pentru

proiectele de patrimoniu imaterial, luați în considerare oportunitățile pentru comunități de

a explora sau de a-și exprima practicile culturale și de a le împărtăși cu un public nou și

diferit.

• Interes global susținut. Platformele digitale precum site-urile web și rețelele sociale sunt

importante nu numai pentru a promova interesul turistic, ci și pentru a oferi un spațiu în

care poveștile din jurul patrimoniului pot fi dezvoltate și menținute. Publicarea periodică
sau postarea experiențelor comunității sau ale vizitatorilor creează o conversație dinamică
în care oamenii se pot conecta între ei.

Povestea

Invitarea membrilor comunității să-și împărtășească experiențele și amintirile în jurul

moștenirii lor culturale este o modalitate eficientă de a dezvolta implicarea în jurul unui sit,

tradiție sau colecție.

• Identificarea și invitarea bătrânilor comunitari și a povestitorilor să-și împărtășească
experiențele și amintirile creează încredere și creează oportunități de învățare inter

generațională și interculturală.

• Luați în considerare modul în care poveștile vor fi împărtășite și păstrate. Împărtășirea

poveștilor online poate fi un beneficiu pentru comunități, dar necesită și renunțarea la

controlul asupra cine le poate accesa.

• Când creați înregistrări digitale ale poveștilor prin videoclipurilor, podcasturilor sau

imaginilor, depuneți toate eforturile pentru a rămâne concentrat pe amplificarea vocilor

comunității. Implicați comunitatea în modalități sensibile din punct de vedere cultural de a

partaja conținut cu un public mai larg pentru a educa și a crește gradul de conștientizare.

II. DACĂ PROIECTUL DVS. IMPLICĂ...

Situri arheologice

• Multe situri arheologice au istorii stratificate, inclusiv utilizarea de către diferite grupuri

etnice și alte grupuri de-a lungul timpului. Dacă un sit este reconstruit și interpretat, fiți
conștienți de perioada (perioadele) de timp alese pentru reconstrucție și interpretare. Luați
în considerare motivele acestor alegeri și modul în care proiectul poate spune diferite



versiuni ale istoriei, poate încorpora perspective diferite și poate aborda istorii și utilizări

contestate.

• Includeți o evaluare a daunelor în propunerea dvs. dacă situl are un istoric de săpături

neautorizate, jafuri sau a fost conservat anterior folosind materiale neadecvate (de exemplu,

beton) sau metode care au dus la deteriorarea sitului.

• Folosiți cele mai bune practici pentru stabilizarea și reconstrucția șantierului, cum ar fi

instalarea de marcaje arhitecturale și notarea locurilor unde a avut loc reconstrucția.

• Includeți training și alte activități de consolidare a capacităților pentru lucrătorii și

voluntarii locali, care ulterior își pot aplica cunoștințele și abilitățile dobândite în alte

proiecte și situri.

• Includeți un plan de sustenabilitate și securitate. Un volum mare de vizitatori pe un sit

poate exacerba eroziunea și alte forme de daune. Cum pot indicatoarele de direcție,

ghidurile și schimbările periodice ale rutelor vizitatorilor prin sit să contribuie la

minimizarea impactului vizitatorilor? Situl a suferit jafuri sau batjocură? Ce măsuri vor fi

luate pentru a rezolva daunele și pentru a asigura integritatea site-ului?

• Granturile AFCP au fost folosite pentru inventarierea și documentarea siturilor

arheologice. Inventarierile ajută la documentarea locației siturilor, la cartografierea

caracteristicilor acestora și la monitorizarea condițiilor acestora. Inventarierile siturilor sunt

importante pentru monitorizarea lor și documentarea daunelor.

• Programele de voluntariat sunt modalități excelente de a implica comunitățile locale în

protecția și conservarea siturilor.

Forme de expresie culturală tradițională

Ceremonii, meșteșuguri, dans, dramă, limbi străine, muzică și cunoștințe tradiționale

Voința și interesul comunității ar trebui să fie motoarele din spatele unui proiect. Luați în
considerare următoarele aspecte pentru a îmbunătăți designul proiectului dumneavoastră și

pentru a vă asigura că partenerii comunitari sunt implicați direct în planificarea, execuția și

activitățile post-proiect ale proiectului.

• Articulează în mod clar obiectivele comunității pentru proiect și cum vor fi îndeplinite

aceste obiective.

• Colaborați cu membrii comunității pentru a identifica aspectele moștenirii lor culturale

care sunt sensibile sau care necesită o atenție specială (de exemplu, unele povești de nativi

americani sunt spuse doar în anumite perioade ale anului și împărtășirea lor în alte

momente este inadecvată).

• Dacă un proiect implică un film documentar, transmisie sau altă înregistrare, acordați
comunității conducerea în modelarea și producerea poveștii. Implicați tinerii și utilizați
proiectul pentru a promova învățarea intergenerațională și transferul de media și alte

abilități.



• Unii parteneri externi (cum ar fi Google Arts and Culture) pot fi disponibili pentru a ajuta la

producerea și distribuția media digitale.

• Gestionați așteptările! Nu este posibil ca documentarea singură să mențină în viață o

limbă, o tradiție muzicală sau un meșteșug sau să o transforme într-o sursă viabilă de venit.

Dacă menținerea moștenirii în viață este scopul dvs., atunci este vital să înțelegeți foarte

bine de ce moștenirea este în pericol. Care sunt factorii care o pun în pericol – economici,

sociali, politici, de mediu? Odată ce ați identificat factorii, asigurați-vă că activitățile
proiectului dumneavoastră îi abordează. De exemplu, dacă tinerii nu sunt interesați să
învețe tradiția muzicală, ar putea un artist influent pe care îl urmăresc să fie implicat în

păstrarea tradiției muzicale? Ca alternativă, asigurați-vă că orice alte proiecte

complementare abordează factorii identificați și indică modul în care activitățile vor fi

coordonate între proiecte.

Clădiri și situri istorice

• Cele mai bune proiecte care implică conservarea clădirilor și siturilor istorice urmează
standardele dezvoltate de grupuri profesionale precum Consiliul Internațional pentru

Monumente și Situri (ICOMOS) și Centrul Internațional pentru Studiul Prezervării și

Restaurării Proprietății Culturale (ICCROM). Aceste standarde sunt deosebit de importante

atunci când lucrați în siturile Patrimoniului Mondial UNESCO. Aceste grupuri și grupuri

similare oferă, de asemenea, publicații gratuite, ghiduri și alte materiale care vă pot ajuta să
proiectați un proiect puternic.

• Proiectele de conservare a clădirilor și siturilor istorice variază foarte mult ca cost,

complexitate și durată. Unele pot implica reparații simple sub 20.000 USD; altele pot implica

mai multe activități discrete și mai multe structuri care necesită o mulțime de experți
tehnici, milioane de dolari și câțiva ani pentru a fi finalizate. Indiferent de dimensiune, toate

proiectele bine concepute și bine gestionate de conservare a clădirilor și a siturilor urmează
aceeași secvență generală de pași: documentarea condițiilor existente, evaluarea și

prioritizarea nevoilor de conservare, elaborarea unui plan de conservare (inclusiv toate

tratamentele prioritizate), implementarea tratamentelor (conform planului, dar ținând cont

de faptul că planul ar putea necesita revizuire din cauza unor descoperiri sau dezvoltări

neprevăzute), întreținerea situl. Cunoașterea pașilor vă poate ajuta să determinați un

domeniu de aplicare și o scară adecvată pentru proiectul dvs., care țin cont de

constrângerile de resurse și capacitatea de a gestiona munca.

• În unele cazuri, cum ar fi reparațiile simple la o singură clădire, este posibil să puteți
încorpora majoritatea sau toți pașii într-un singur proiect. În altele, ar putea fi necesar să vă
limitați proiectul la unul sau doi pași, cum ar fi documentarea sau implementarea unuia sau

mai multor tratamente (înlocuirea acoperișului, de exemplu). Dacă acesta din urmă,

determinați ce pași se aliniază cel mai bine cu obiectivele dvs.

• Proiectele de clădire și de conservare a șantierului pot justifica sau necesită identificarea

și implicarea părților interesate la începutul procesului, mai ales dacă întreținerea și

durabilitatea unui sit precum este un muzeu sau altă entitate care oferă un bun public



depind de sprijinul comunității. Consultați „Angajarea comunităților” de mai sus pentru

câteva sfaturi despre cum să implicați părțile interesate în proiectul dvs.

Inventariere

Inventarierea ajută la creșterea accesibilității colecțiilor și a utilizării lor în schimburile culturale.

Muzeele și alte instituții care solicită sprijin pentru realizarea sau actualizarea inventarierilor

colecțiilor lor pot avea mai multe obiective, cum ar fi documentarea colecțiilor lor, evaluarea

stării fondurilor lor, extinderea accesului la colecțiile lor și facilitarea solicitării de împrumuturi

internaționale de obiecte din alte instituții.

• Inventarierile vin în mai multe forme, de la registre pe hârtie până la înregistrări digitale.

Inventarierile digitale sunt de obicei cele mai versatile, utile și mai accesibile.

• Cele mai bune proiecte de inventariere muzeală urmează standardul internațional de

documentare creat de Consiliul Internațional al Muzeelor   (ICOM).

• Luați în considerare modul în care proiectul dvs. se va conecta cu munca din alte muzee, atât

publice, cât și private. Identificați potențialele schimburi internaționale de oameni cu oameni în

vederea creării de parteneriate sau de programe-muzee surori care pot dura și dincolo de

perioada proiectului.

• Este nevoie de consolidarea capacității? Luați în considerare dacă personalul instruit pentru a

inventaria colecția unui muzeu poate fi angajat pentru a inventaria alte muzee locale sau regionale.

• Inventarierea poate avea loc împreună cu evenimente comunitare? Munca în colecție poate

deschide oportunități de a implica comunitățile etnice sau indigene și de a le conecta (sau

reconecta) cu obiecte care sunt speciale sau relevante pentru ele. Ele (comunitățile) pot adăuga

informații, pot interpreta obiecte sau pot spune muzeelor   dacă colecțiile au nevoie de îngrijire

specială în conformitate cu practicile ceremoniale tradiționale.

Obiecte și colecții

Obiecte arheologice și etnografice, cărți și manuscrise, picturi și sculpturi, fotografii și film

• Cele mai bune proiecte care implică conservarea și gestionarea obiectelor și colecțiilor de

muzeu urmează standardele dezvoltate de grupuri profesionale, cum ar fi Consiliul

Internațional al Muzeelor   (ICOM), Institutul Internațional pentru Conservarea Lucrărilor

Istorice și Artistice (IIC) și Getty Conservation Institutul (GCI). Aceste grupuri și grupuri

similare oferă, de asemenea, publicații gratuite, ghiduri și alte materiale care vă pot ajuta să
proiectați un proiect puternic.

• Doar proiectele de digitizare nu sunt conservare! Scanarea sau digitizarea manuscriselor,

fotografiilor sau a altor colecții servesc scopului important de a crește accesul la obiecte,

reducând în același timp manipularea umană a acestora. Cu toate acestea, proiectele de

digitalizare ar trebui să facă parte dintr-un program mai amplu de conservare fizică sau

preventivă a colecțiilor. Rețineți, de asemenea, că proiectele de digitalizare au ca rezultat

imagini digitale, baze de date și site-uri web care necesită păstrare și întreținere continuă.



• Condițiile de depozitare a obiectelor după conservare ar trebui să fie stabile și, în măsura

posibilului, la standardele internaționale. Aceasta înseamnă, printre altele, că există
mecanisme de control al climei și dăunătorilor și de stingere a incendiilor și că colecția este

securizată. Nu doriți ca munca grea de a conserva o colecție să fie compromisă de un mediu

de stocare care vă va afecta negativ obiectele.

• Conservarea fizică a obiectelor, picturilor, fotografiilor și filmelor este importantă, dar

conștientizarea activității poate fi limitată la un număr mic de experți și curatori, mai ales

dacă articolele nu fac parte dintr-o expoziție activă. Creșteți impactul unor astfel de proiecte

prin includerea unor elemente suplimentare, cum ar fi:

✔ Luați în considerare crearea de documentare sau videoclipuri scurte despre

procesul de conservare în sine (acestea ar putea fi conduse de studenți).
✔ Luați în considerare configurarea spațiului public pentru a găzdui și a prezenta

lucrările de conservare pe măsură ce se desfășoară.

✔ Asigurați-vă că articolele conservate sunt expuse.

✔ Luați în considerare crearea de expoziții comune cu American Spaces ale

Ambasadei SUA.

✔ Prezentați filmele conservate sau digitalizate la festivaluri de film.

✔ Organizați prelegeri despre creatorii obiectelor, picturilor, fotografiilor sau

filmelor.

✔ Implicați comunitățile sursă (dacă sunt cunoscute) în procesul de conservare.

Muzee mici și rurale

Sprijinirea proiectelor la muzeele mici și rurale este o modalitate atractivă de a interacționa cu

comunități care au puține oportunități de a interacționa cu americani. Proiectele la muzeele

mici și rurale pot presupune reabilitarea unei clădiri muzeale existente sau a unui spațiu de

depozitare, instalarea de vitrine, restaurarea unei clădiri istorice pentru o eventuală utilizare ca

muzeu, crearea sau modernizarea unui inventar muzeal sau publicarea unui catalog de muzeu.

• Când sprijiniți astfel de proiecte, este important să ne gândim la modul în care muzeul se

va susține. Întreținerea clădirii și depozitarea și conservarea corespunzătoare a obiectelor și

colecțiilor sunt incredibil de importante, dar managerii muzeelor   ar trebui să planifice, de

asemenea, activități de informare și programare pentru a implica comunitatea locală și

turiști.

• Luați în considerare publicul actual și potențial și baza de vizitatori a muzeului. Publicul

este în principal local? Are muzeul potențialul de a atrage vizitatori internaționali? Dacă baza

actuală de vizitatori este prea mică pentru a susține muzeul, luați în considerare modalități
de a-i extinde atractivitatea. De exemplu, muzeul poate fi folosit ca spațiu comunitar, sală de

resurse, bibliotecă sau școală? Puteți adăuga activități în cadrul programului, fie finanțate

de proiect, fie de alte programe pentru a atrage vizitatori, cum ar fi spectacole, programe în

limba engleză, expoziții și discuții?



III. SCHIMBURI

Aproape toate proiectele AFCP pot beneficia de o componentă de schimb de orice fel. Un

schimb de perspective, bune practici și învățare între profesioniștii din domeniul patrimoniului

cultural din SUA și local și comunitățile părților interesate poate crește impactul diplomației

publice al activității efective de conservare. Mai jos sunt câteva idei pentru activități de schimb

pe care ați putea să vă gândiți să le adăugați la proiectul dvs. Ele pot fi virtuale sau în persoană
odată ce restricțiile de călătorie legate de COVID sunt relaxate.

• Sprijină studii, cercetări sau instruire pentru cetățenii străini asociați într-o instituție de

învățământ din S.U.A. situată în sau în afara S.U.A. (de exemplu, școli de teren arheologic);

• Sprijinirea vizitelor și schimburilor între studenți americani și străini, stagiari, profesori,

instructori, profesori, lideri sau experți în domenii de cunoștințe sau abilități specializate;

• Programe de sprijin care implică artiști influenți din diaspora din S.U.A.

• Sprijinirea participării grupurilor și indivizilor din alte țări la reuniuni educaționale,

științifice și tehnice desfășurate sub auspiciile S.U.A. în sau în afara S.U.A.

Pe lângă activitățile de mai sus, ați putea lua în considerare unele dintre următoarele. Unele

dintre acestea ar putea fi modalități bune de a produce unele dintre rezultatele dorite. De

exemplu, un plan de conservare pentru o colecție sau un sit ar putea fi rezultatul unui

schimb de instruire sau al unui schimb de experți. Digitalizarea unui sit, monument sau

colecție ar putea fi în mod similar rezultatul unui schimb de formare.

• Sprijinirea schimbului de materiale educaționale și de cercetare, inclusiv echipamente de

laborator și tehnice pentru educație și cercetare;

• Sprijinirea înființării și a funcționării în SUA și în străinătate de centre pentru schimburi

culturale și tehnice pentru a promova relații mai bune prin studiu cooperant, formare și

cercetare;

• Sprijin, cercetare și dezvoltare științifică, culturală și educațională;

• Sprijinirea înființării, extinderii, întreținerii și funcționării școlilor și instituțiilor de învățare

în străinătate, fondate, administrate sau sponsorizate de cetățeni sau instituții nonprofit din

SUA, inclusiv astfel de școli și instituții care servesc ca centre demonstrative pentru

metodele și practicile de conservare a patrimoniului cultural angajat in SUA

• Sprijinirea cercetării independente în problemele schimbului educațional și cultural; de

exemplu – provocări care împiedică schimburile de exponate între muzeele din SUA și din

străinătate.

IV. MONITORIZARE & EVALUARE

Proiectele AFCP au cerințe specifice de monitorizare și raportare, cum ar fi rapoarte periodice

de progres și rapoarte financiare. În acest an, AFCP va cere, de asemenea, implementatorilor să
completeze un sondaj online despre proiectul și experiența lor cu programul AFCP. În cazurile în

care diplomația publică propusă sau alte impacturi așteptate nu pot fi realizate pe deplin la



încheierea imediată a proiectului, AFCP poate solicita continuarea raportării voluntare pe

anumite subiecte pentru a evalua impactul unui proiect.

Monitorizarea și evaluarea proiectelor (M&E) sunt cele mai eficiente atunci când sunt incluse în

ciclul proiectului și ajustate după cum este necesar. M&E bun permite tuturor să determine

dacă un proiect și-a îndeplinit obiectivele declarate.

Luați în considerare următoarea listă de întrebări și indicatori atunci când vă gândiți la M&E și

la obiectivele specifice ale proiectului dumneavoastră. Această listă nu este menită să fie

exhaustivă. Mai degrabă, este indicativ pentru tipurile de întrebări și indicatori pe care

ambasadele și implementatorii de proiecte le pot dezvolta în comun, în consultare cu AFCP.

1. Consolidarea capacităților și transferul de competențe

✔ Identificați și stabiliți măsuri de referință ale nivelului de calificare și ale numărului

de lucrători calificați pentru a măsura progresul.

✔ Ce competențe au fost dezvoltate/transferate? Cum?

✔ Câți lucrători calificați mai sunt la sfârșitul proiectului? Care este nivelul de

competență al acelor lucrători?

✔ Există oportunități suplimentare de angajare pentru a utiliza aceste abilități?

2. Implicarea comunităților

✔ Câte întâlniri au fost organizate pentru a discuta și a identifica obiectivele comune?

✔ Care sunt datele demografice ale membrilor comunității care participă la

angajamente?

✔ Solicitați feedback de la membrii comunității despre modul în care au crezut că s-a

desfășurat întâlnirea și măsurați schimbările în percepție de-a lungul timpului.

3. Împuternicirea femeilor, comunităților indigene și tinerilor

✔ Înțeleg membrii comunității că împuternicirea este un scop explicit al proiectului?

✔ Identificați și stabiliți măsuri de referință ale lipsei de drepturi pentru a măsura

progresul, de ex. numărul de femei care participă/au vorbit la întâlnirile comunității
locale.

✔Câte femei, indigeni sau tineri participă sau vorbesc la întâlnirile comunității locale la

sfârșitul proiectului?

✔Există mai multe femei, indigeni sau tineri în poziții de autoritate la sfârșitul

proiectului decât la început?

4. Generarea de venit

✔ Identificați și stabiliți măsuri de referință ale economiei locale pentru a măsura

progresul, de ex. numărul de sectoare de muncă, numărul de persoane care

lucrează (cu normă întreagă și cu fracțiune de normă), demografia salariaților și

salariul mediu.

✔ Apar economiile întunecate sau devin mai proeminente pentru a culege profitul

extraordinar al noilor venituri?

5. Creșterea rezistenței

✔ Sunt muncitorii fericiți? Își găsesc munca „demnă”?



✔ Identificați și stabiliți măsuri de referință ale daunelor cauzate de ultimul dezastru

climatic.

✔ Sunt urmate strategiile de atenuare a schimbărilor climatice după intervenție?

✔ Comunitatea a răspuns sau a revenit diferit la evenimentele climatice ulterioare?

✔ Dacă măsurați mândria, luați în considerare valori precum numărul de evenimente

culturale care urmează proiectului și numărul și datele demografice ale persoanelor

care participă la acele evenimente.

✔ Dacă măsurați coeziunea socială, luați în considerare măsurători precum,

demografia instituțiilor puternice, demografia evenimentelor sociale, schimbările

față de măsurile problemei înainte de proiect, cum ar fi exemplele evidente de

discriminare.

6. Promovarea și dezvoltarea turismului

✔ Identificați și stabiliți măsuri de referință ale numărului de turiști care vizitează un loc

înainte de proiect, cât timp au stat și câți bani au cheltuit în medie pe cap de locuitor.

7. Sustenabilitate

✔ Măsurați menținerea locului de muncă, salariul, demografia etc. după proiect.

✔ Există mai multe femei, indigeni sau tineri în poziții de autoritate sau care participă la

întâlniri regulate ale comunității?

8. Povestirea poveștilor

✔ Identificați și stabiliți măsuri de referință ale numărului de evenimente publice de

povestire, cine au fost povestitorii, câte persoane au participat la aceste evenimente,

câte au fost înregistrate etc.

✔ Cuantificați diseminarea poveștilor, de exemplu există modalități în care membrii

comunității pot accesa înregistrări ale poveștilor, câte persoane au consumat poveștile

digital?


