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Raportul activităţilor derulate de Asociaţia Divers în decursul anului 2010 

 

Asociaţia Divers promovează, începând din anul 2008, cunoaşterea şi respectarea diversităţii / 

alterităţii culturale, etnice, lingvistice, sociale, fizice, de gen, etc. în societate, respectiv apărarea 

drepturilor omului, valorilor democratice, non-violenţei şi a cetăţeniei active.  Asociaţia depune 

eforturi în vederea realizării unei societăţi inclusive interculturale bazate pe respectarea valorilor 

comune ale Uniunii Europene şi valorificarea diversităţii existente în societate. 

 

În acest sens Asociaţia DIVERS a derulat în anul 2010 următoarele programe: 

    

I. Curs pentru profesorii de istorie - „Istoria minorităţilor naţionale din România” - 

Bucureşti, Hotel Central, 22 - 24 aprilie 2010 

 

În perioada 22 – 24 aprilie 2010  Asociaţia Divers a sprijinit programul de training destinat 

profesorilor care predau cursul opţional „Istoria minorităţilor naţionale din România”, program 

organizat de Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi desfăşurat la Bucureşti. 

Trainingul şi-a propus să vină în sprijinul cadrelor didactice care predau experimental acest curs în 

anul şcolar 2009 – 2010 şi realizarea unui schimb de experienţă pe tema modului în care poate fi 

utilizat la clasă materialul auxiliar editat de către Asociaţia Divers în anul 2008 pentru această 

disciplină. Material premiat la Gala Societăţii Civile, secţiunea Educaţie cu premiul I. 

Conform Ordinului privind dezvoltarea problematicii diversităţii în curriculum-ul naţional, 

emis în 2007 de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, este recomandată introducerea în 

şcoli a unor instrumente inovative de educaţie a elevilor majoritari şi minoritari în spiritul dialogului 

intercultural, aşa cum este şi materialul auxiliar „Istoria minorităţilor naţionale din România”. 

Cursul a fost deschis de către Secretarul de stat al Departamentului pentru Relaţii Interetnice, Attila 

Markó, lectorul univ. dr. la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti Carol Căpiţă şi  

preşedintele Asociaţiei „Divers”, Koreck Maria la deschiderea reuniunii. Cursurile au fost susţinute 

de inspectorul general Istorie, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Doru 

Dumitrescu; preşedintele Asociaţiei Profesorilor de Istorie, prof. Mihai Manea; lectorul univ. dr. În 

cadrul Institutulului de Ştiinţe ale Educaţiei, Laura Căpiţă; reprezentantul Uniunii Elene din 

România, prof. Paula Scalcău,  istoricul polonez, prof. Daniel Hrenciuc şi prof. Mihai Stamatescu 

specializat în domeniul “Istoriei minorităţilor şi evoluţia relaţiilor cu celelalte comunităţi”.  

La finalul cursului s-au formulat propuneri legate de dezvoltarea materialelor didactice 

necesare predării acestui obiect opţional de studiu în cât mai multe şcoli şi s-au acordat certificatele 

de participare. 

 

II. Târgul organizaţiilor neguvernamentale - „Împreună pentru comunitate” - Ediţia a 8-a- 

Târgu Mureş, 7-8 mai 2010 

  

În perioada 7-8 mai 2010, Asociaţia Divers şi Fundaţia Alpha Transilvană au iniţiat Târgul 

organizaţiilor neguvernamentale „Împreună pentru comunitate”, ediţia a 8-a, având ca tematică 

centrală respectarea viziunii şi misiunii ONGurilor în condiţii de "criză". 

Târgul ONG a oferit un cadru adecvat prin care 60 de organizaţii neguvernamentale din 

domenii foarte diferite de activitate au interacţionat, arătând comunităţii oferta lor de servicii sau 
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alte tipuri de activităţi, respectiv atrăgând voluntari şi 2% din impozitul pe venit al membrilor 

comunităţii.  

Vineri, 7 mai 2010, Casa Bernády György a găzduit dezbateri axate pe teme precum:   

„Reţeua de piste pentru bicilişti în Târgu Mureş. A venit timpul să fie realizat” prezentare susţinută 

de Kósa István, Asociaţia Focus Eco Center; „Unde se situează cultura prestată prin sfera civică în 

peisajul cultural al judeţului?”, Sóos Zoltán, Fundaţia Culturală Bernády György; „Harta socială a 

judeţului Mureş o şansă pentru strategia de dezvoltare a judeţului”, Moraru Andreia, Fundaţia 

Alpha Transilvană şi „Aportul sferei civice la economia judeţului” susţinută de Koreck Maria, 

Asociaţia Divers. 

Concluzia care s-a desprins din discuţiile care au urmat acestor prezentări a fost că 

ONGurile mureşene din diferite domenii de activitate sunt deschizătoare de drum, ele căutând şi 

găsind soluţii care îşi dovedesc utilitatea prin proiecte pilot. Problema sustenabilităţii acestor soluţii 

nefiiind însă rezolvată, aceasta necesitând parteneriatul fizic şi financiar al autorităţilor publice în 

special locale, dar şi centrale. S-a constatat că aceste parteneriate reale sunt într-un stadiu de 

dezvoltare incipient în judeţul Mureş. Tot din prezentări a rezultat că nu există piste de biciclişti şi 

aparent nici voinţă politică pe moment  pentru realizarea acestora, însă se încearcă metode de 

substituire a acestora, respectiv nu există nici o strategie culturală a judeţului în care ONGurile cu 

acest profil să-şi găsească locul. ONGurile au atras de 40 de ori mai mulţi bani din fonduri 

nerambursabile si donaţii decât de la autorităţile de stat şi autorităţile publice locale. 

S-au acordat şi premiile consacrate deja care la această ediţie au fost înmânate din partea Primăriei 

Municipiului Tîrgu Mureş de către viceprimarul Csegzi Sándor şi consilierul local Ioana Roman, 

ambii oficiind şi decernarea premiilor presei pentru cel mai vizibil ONG şi cea mai bună relaţie cu 

presa: Fundaţia Alături de Voi Tîrgu Mureş, ONGul participant veteran: Fundaţia Rheum Care, 

ONG-ul participant junior: Clubul Sportiv de Baseball şi Softball, ONG-ul cu cea mai mare 

implicare în viaţa comunităţii: Fundaţia Alpha Transilvană şi Organizaţia Caritas Alba Iulia, 

respectiv ONG-ul cu cea mai mare implicare în susţinerea sferei ONG: Asociaţia Divers. 

Activitatea intensă a ONGurilor a fost  sărbătorită la o masă copioasă pusă de către organizaţii ca un 

puzzle din bucate aduse de acasă, lângă care s-au purtat discuţii şi s-a ascultat- muzică. 

Sâmbătă, 8 mai în Pţa Trandafirilor la Ceasul cu Flori 57 de organizaţii au ridicat 53 de 

standuri şi peste 600 de persoane au participat la Marşul ONG dedicat susţinerii sferei civice.  

În cuvântul de deschidere al Târgului s-a exprimat credinţa că ONGurile sunt entităţile 

deschizătoare de drum, de multe ori incomode în ochii autorităţilor publice însă un pilon fără de 

care societatea nu ar putea funcţiona. S-a reinvocat însă rolul bine definit al ONGurilor în a căuta şi 

experimenta soluţii la nevoi identificate, dar nu de a prelua responsabilităţile autorităţilor publice 

locale.  

Deschiderea a fost urmată de momente culturale, sportive, de prevenţie pentru sănătate şi 

interactive în special cu copiii şi tineri şi s-a decernat premiul pentru cel mai frumos stand: 

Asociaţia Prietenii Artei, respectiv cel mai interactiv stand: Fundaţia Alpha Transilvană. 

Partenerii evenimentului au fost Asociaţia Culturală Amphion, Fundaţia HIFA-Romania, 

Fundaţia Culturală Bernády György şi Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş iar partenerii media 

Televiziunea Tîrgu Mures şi Radio Tîrgu Mures. 
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III. Tabăra de creaţie interculturală pentru elevi ,,Diversitatea - O Şansă în Plus pentru 

Viitor" – Sânvasii, judeţul Mureş, perioada 20-26 iunie 

Asociaţia Divers, cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi contribuţia 

Consiliului Judeţean Mureş a organizat la Sânvasii, judeţul Mureş Tabăra de creaţie interculturală 

pentru elevi ,,Diversitatea _ O Şansă în Plus pentru Viitor". Tabăra are drept scop cunoaşterea şi 

acceptarea diversităţii de către elevi. Sponsorii evenimentului au fost SC Pro Traditio Srl şi Biroul 

Notarial Ciocia Delia. 

 

În tabără au participat 12 elevi din Bucureşti, Constanţa, Braşov şi Tîrgu-Mureş selectaţi în urma 

lucrărilor înscrise într-un concurs şi care au realizat prin lucrări create pe pânză cu culori acrilice 

filele Calendarului Diversităţii 2011. Aceştia au fost îndrumaţi de artist plastic Călinescu Lucia 

(profesor la Liceul de Artă din Tîrgu-Mureş) şi Călinescu Alexandra. Culorile si panzele folosite in 

atelierul de pictura au fost sponzorizate de catre Consiliul Judetean Mures. 

Tot în această tabără au participat şi 25 de elevi din judeţele Botoşani, Bucureşti, Mureş, 

Hunedoare care au fost  selectaţi de către organizatori dintre câştigătorii fazei judeţene a 

Concursului Naţional pentru Elevi: "Diversitatea – O Şansă în Plus pentru Viitor" organizat în 

parteneriat cu Ministerul Educaiei. Aceştia au lucrat cu actorii Cojic Iosif (Teatrul Tamacissza) şi 

Cojic Ildiko (profesor la Academia de Teatru din Tîrgu-Mureş) în ateliere de creaţie interculturală. 

În data de 20 iunie toţi participanţii au fost aşteptaţi de către organizatori la Sighişoara unde 

au vizitat Cetatea după care la Tîrgu-Mureş grupa de la arte plastice a vizitat Palatul Culturii şi 

Muzeul de Artă, respectiv Centrul municipiului, iar grupa de actorie s-a bucurat de grădina 

Zoologică după ce a făcut turulmunicipiului. 

În data de 21 iunie participanţii prin jocuri interactive s-au cunoscut şi au învăţat elemente 

de comunicare interculturală, respectiv au început să lucreze în ateliere. După masa s-a vizitat 

Biserica Unitariană din Sînvasii şi au avut loc discuţii despre istoria religiilor în Transilvania, cât şi 

despre stiluri şi elemente decorative. 

În data de 22 iunie s-a vizitat prin excursie Salina Praid, un atelier de ceramică din Korund 

şi staţiunea Sovata. În data de 23 şi 24 iunie s-a lucrat în ateliere de creaţie. 

Joi,  24 iunie 2010 la ora 18.00 participanţii au prezentat scenete realizate în tabără şi au 

expus lucrările relaizate până în acel moment. 

Vineri, 25 iunie sub îndrumarea dnei Kővári Roberta participantii au realizat jurnalul taberei 

şi brăţara prieteniei cât şi brăţara taberei, participând la jocuri interactive de comunicare 

interculturală. 

Au fost organizate focuri de tabără şi ateliere de dans interculturale. 
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Lucrările participanţilor au fost expuse între data de 1 şi 12 iulie la Casa Bernady din Tîrgu-

Mureş. Cele mai reuşite lucrări au fost selectate, fotografiate şi pregătite pentru a fi tipărite sub 

forma unui calendar de birou A5 din 12 file faţă-verso plus coperta cu spirală, policromie, hârtie 

colotech 160gr/mp prinsă pe suport din carton triunghiular. 

Calendarul a fost tipărit în 200 de exemplare şi distribuit participanţilor etapei regionale şi 

naţionale din Concursul "Diversitatea – O Şansă în plus pentru viitor" cât şi Departamentului pentru 

Relaţii Interetnice. 

 

IV. Masa rotundă "Asumarea şi împărţirea responsabilităţilor şi riscurilor - prim pas spre 

soluţionarea conflictelor care implică romi" - Târgu Mureş, Casa Bernády, 1 iulie 2010 

 

Asociaţia Divers şi Fundaţia Desire au susţinut, în data de 1 iulie 2010 la Casa Bernády din 

Târgu Mureş, masa rotundă intitulată "Asumarea şi împărţirea responsabilităţilor şi riscurilor -  prim 

pas spre soluţionarea conflictelor care implică romi".  

Masa rotundă a pus în discuţie rezultatele cercetării intitulate "Conflicte etnice în Secuime. 

Conflictele violente recente din Harghita între secui şi romi" finanţat de către Fundaţia SOROS- 

Iniţiativa Romă.  

Dezbaterea a urmat mesei rotunde desfăşurate în 2009 la Tîrgu Mureş, la iniţiativa unui grup 

de activişti ai drepturilor omului, în cadrul căreia  a fost formulată ideea acestei cercetări - şi va 

continua cu două discuţii organizate la Miercurea Ciuc şi Sfântu Gheorghe cu participarea 

reprezentanţilor autorităţilor locale. 

Invitaţii la această masă rotundă  au fost cercetători, analişti ai politicilor legate de romi, 

activişti ai drepturilor omului din mediul academic precum şi activişti romi. Masa rotundă s-a axat 

pe prezentarea rezultatelor şi recomandărilor  cercetării: "Conflicte etnice în Secuime. Conflictele 

violente recente din Harghita între secui şi romi" – Magyari Nándor László, Koreck Mária, Toma 

Stefánia, Fosztó László precum şi pe prezentarea şi evaluarea  acţiunilor şi activităţilor din ultimul 

an referitor la "problematica romă" în România şi Ungaria. Această evaluare a urmărit schimbarea, 

înrăutăţirea, situaţiei romilor din România datorită crizei economice, şi măsurilor specifice 

guvernamentale de austeritate precum şi datorită noii Legi a educaţiei precum şi impactul aşteptat al 

noii majorităţi politice din Ungaria asupra politicii rome.  

 

La finalul dezbaterilor a avut loc deschiderea expoziţiei de picturi realizate de către elevii 

participanţi în tabăra de creaţie interculturală "Diversitatea – O Şansă în Plus pentru Viitor". 

 

IV. Seminarul ştiinţific „Medierea prejudecăţilor interetnice” - Ediţia a II-a - Târgu Mureş, 

15 octombrie 2010 

 

Cea de-a doua ediţii a seminarului ştiinţific „Medierea prejudecăţilor interetnice” organizat 

de Asociaţia Culturală Amphion în colaborare cu Universitatea Dimitrie Cantemir a beneficiat și de 

sprijinul Asociaţiei Divers. Seminarul a dorit să aducă în discuţie metodele prin care medierea ar 

putea căpăta notorietate, în special în medierea conflictelor interetnice. Evenimentul, care a avut loc 

în data de 15 octombrie la Târgu Mureş a inclus dezbateri pe tema medierii, dar şi aplicaţii practice. 

Medierea, deşi este o formă mult mai simplă şi mai ieftină de rezolvare a conflictelor, este mult prea 
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puţin folosită în România. În ceea ce priveşte conflictele interetnice, medierea ar fi putut rezolva 

anumite neînţelegeri între etnii, care ulterior au dus chiar la vărsări de sânge.    

 „Medierea în conflictele interetnice este foarte greu de realizat asa cum scriu regulile. De obicei 

aici partile vor neapărat să câştige şi nu prea îşi doresc un mediator care de regulă aduce un câştig 

ambelor părţi”, a precizat Koreck Mária, preşedinte  fondator Asociaţia „Divers”.    

Pentru rezolvarea problemelor interetnice, dar şi a problemelor minorităţilor, în 1997 s-a 

înfiinţat Departamentul de Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului. Ceea ce sperau unii că va 

deveni un instrument în ajutarea etniilor şi rezolvarea problemelor interetnice s-a realizat numai 

într-o măsură.   „Trebuie să acceptăm că in România există uneori conflicte etnice şi trebuie să 

găsim soluţii la nivel de mentalitate”, a declarat Markó Attila, secretar de stat DRI.    

Conferinţa a avut în program pe lângă dezbateri şi schimb de idei a invitaţilor şi modele de 

mediere care funcţionează de sute de ani. Un exemplu al medierii conflictelor este folosit de 

comunitatea romilor, care apelează la familiile importante din comunitate sau la persoane în vârstă 

pentru rezolvarea problemelor lor. Cei care aveau funcţia de mediatori au fost denumiţi krisinitori, 

care în 2008 au înfiinţat Comitetul European al Romilor Krisinitori.    

„Oamenii de notorietate din comunităţile rspective, cei ce fac parte dintr-o familie respectată, bine 

închegată, oameni care nu au greşit in comunităţi, care nu au comportamente sociale deplasate, 

aceşti oameni sunt numiţi de comunitatea respectivă a media acel conflict”, a explicat  Florin 

Moţoi, preşedinte Comitetul European al Romilor Krisinitori.    

Evenimentul s-a încheiat cu o simulare de mediere şi un joc de roluri.  

 

V. Concursul naţional pentru elevi  Diversitatea – o şansă în plus pentru viitor, Ediţia a IV-a, 

13 ianuarie - 17 noiembrie 2010    

 

 Asociaţia “Divers” în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tinerutului şi Sportului 

au organizat în perioada 13 ianuarie - 17 noiembrie 2010 cea de-a IV-a ediţie a Concursului 

„Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor”. 

 Concursul este o provocare adresată elevilor prin care ei au fost rugaţi să formeze echipe din 

5 elevi. Aceste echipe implică diversitatea prin faptul că trebuie să fie formate din fete şi băieţi şi 

cel puţin un membru al echipei să aparţină unei alte etnii decât cea majoritară. Concurenţii au trecut 

de o probă teoretică care cuprinde întrebări tip grilă din domeniile educaţiei civice şi istoria, 

tradiţiile şi obiceiurile minorităţilor naţionale, respectiv o probă creativ-artistică. Aceste probe au 

urmărit promovarea contribuţiilor diferitelor culturi la patrimoniul şi modul de viaţă din România 

precum şi validarea dialogului intercultural ca factor esenţial pentru dezvoltarea viitoare a societăţii 

interculturale româneşti şi europene, societate în care cunoaşterea celuilalt, de lângă noi, poate fi o 

resursă semnificativă pentru fiecare individ, dar şi o bogăţie prin care o comunitate dobândeşte o 

identitate mai puternică. Pregătirea pentru concurs în echipe aduce ca un rezultat adiţional învăţarea 

mecanismelor lucrului în echipă, dezvoltarea aptitudinilor de comunicare interpersonale şi al unui 

climat de încredere favorabil obţinerii de rezultate. Toate acestea contribuie la pregătirea unei 

generaţii noi care prin înţelegerea diversităţii vor putea face faţă provocărilor viitoare care îi 

aşteaptă la părăsirea şcolii. 

 

Faza la nivel judeţean a Concursului s-a desfăşurat în data de 17 aprilie 2010, în 28 de judeţe cu 

participarea a 157 de echipe, 785 elevi si 157 cadre didactice indrumatoare. 

 

Faza regională a Concursului s-a derulat în perioada 15 octombrie - 17 noiembrie 2010 în cinci 

centre regionale, la care au participat 28 de echipe şi îndrumători, câştigătorii  judeţenelor. 
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În perioada 15-17 octombrie s-a organizat la Suceava primul concurs din această fază care s-a  

desfăşurat la Casa de Cultură din Suceava cu participarea invitaţilor Ansamblul Kolomeika din Siret 

şi Arun Durancea de la Casa de Cultură din Tecuci. Juriul a fost format din: Gabriela Teisanu - 

Centrul Cultural Bucovina,  Ioan Bodnar, Consilier Prefectura Suceava - Uniunea Ucrainienlor din 

Romania, Kővári Roberta - Asociaţia Divers. Participanţii au reprezentat următoarele etnii: evrei, 

greci, italieni, lipoveni, polonezi, romi, turci, ucraineni şi români. 

Echipele participante au obţinut următoarele locuri: Locul I - Botoşani, echipa "Cinci visuri, aceeaşi 

copilărie" şi Buzău, echipa "Curcubeul etnic junior"; Locul II - Suceava, echipa "Amicii"; Locul III 

- Vaslui echipa "Floare de colţ" şi Menţiune - Bacău, echipa "Balada". 

În perioada 22-24 octombrie s-a organizat la Sinaia, judeţul Prahova a doua fază regională la 

care au fost reprezentate următoarele etnii- bulgari, maghiari, romi şi români. Invitat de onoare a 

fost Diaconu Teodora eleva şcolii "Traian Săvulescu" care este interpretă de muzica populară din 

localitatea Izvoarele. Juriul a fost format din: Cojoc Mariana - director adjunct Colegiul Mihail 

Cantacuzino, prof. Pantelimon Radu - inspector cu şcolarizarea romilor, Micuţa Ion - artist, 

grafician şi scriitor,  Dumitrescu Constantin - consilier al primarului, expert pe problemele romilor 

Sinaia, Kővári Roberta - Asociaţia Divers. În 24 octobrie Primăria Sinaia a oferit participanţilor o 

plimbare gratuită cu telegondola. 

Echipele participante au obţinut următoarele locuri: Locul I - Prahova, echipa 

"Sangerom", Locul II - Braşov, echipa "Ambasadorii", Locul III - Covasna, echipa "Impreună", 

Menţiune - Dâmboviţa, echipa "Jovialii", Menţiune - Teleorman, echipa "Phralipen", Menţiune - 

Olt, echipa "Cutezătorii". 

În perioada 29-31 octombrie s-a organizat la Caraş Severin la Sala Lira al Liceului de Artă 

"Sabin Păuţa" din Reşiţa a treia fază regională la care au fost reprezentate următoarele etnii: 

maghiari, romi, germani, greci.  

În deschiderea probei artisitice a cocertat Grupul Coral "Steluţele" al Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 2 

din Reşiţa, iar la final solistele de muzică populară bănăţeană Ramona Simcea şi Larisa Maghilov 

acompaniate de Adrian Constantin&Company.  Juriul a fost format din: prof. Gheorghe Manda - 

inspector şcolar de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş Severin, Dl. Titian Puichiţă - 

reprezentant al Centrului Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Caraş-

Severin şi doamna  Koreck Maria - Asociaţia Divers. Spectacolul-concurs a fost moderat de către 

profesor Voin Simona, metodist al I.S.J. Caras Severin pentru învăţământul primar. 

Echipele participante au obţinut următoarele locuri: Locul I - Timiş, echipa Etniile din Banat, Locul 

II - Caraş Severin, echipa "Etnic grup", Locul III - Mehedinţi, echipa "Prietenii lui Zorba", 

Menţiune - Hunedoara, echipa "AS", Menţiune - Gorj, echipa "Del". 

În perioada 5 – 7 noiembrie s-a organizat la Tulcea la Centrul Multietnic din Tulcea a patra fază 

regională la care au fost reprezentate următoarele etnii: greci, romi, turci, ruşi lipoveni, maghiari şi 

români. Juriul a fost format din: Casian Nadia-inspector minorităţi - ISJ Tulcea, Ştefan Coman - 

Director Ansamblul Artistic Baladele Deltei, Franga Elena -consultant pe problemele romilor - 

Instituţia Prefectului Tulcea, Ghiban Daniela - expert local pentru romi - Primăria Tulcea, Kővári 

Roberta - Asociaţia Divers 

Echipele participante au obţinut următoarele locuri: Locul I - Tulcea, echipa "Cutezătorii"; Locul II 

- Vrancea, echipa "Prietenia"; Locul III - Ialomiţa, echipa "Khetanes", Menţiune - Brăila, echipa 

"Fraţi de cruce", Menţiune -  Bucureşti, echipa "Prieteni, colegi împreună mereu", Menţiune -

 Galaţi, echipa "Micii artişti" . 

În perioada 11-13 noiembrie s-a organizat la Cluj Napoca la Sala festivă a Colegiului Tehnic 

Energetic Cluj Napoca ultima fază regională la care au fost reprezentate următoarele etnii- slovaci, 

romi,  germani, maghiari şi români. Juriul a fost format din- Péter Tünde-inspector general adjunct 

http://www.divers.org.ro/
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minorităţi - ISJ Cluj, Adrian Banciu-mediator şcolar, Şcoala cu clasele I-VIII Poeni, Kővári 

Roberta-Asociaţia Divers 

Echipele participante au obţinut următoarele locuri: Locul I - Bihor, echipa "Ambasadorii 

prieteniei";  Locul II - Mureş, echipa "RoMaRom"; Locul III - Cluj, echipa "Invingătorii"; Menţiune 

- Bistriţa, echipa "Campionii"; Menţiune -  Sălaj, echipa "Mozaic"; Menţiune - Satu Mare, echipa 

"Impreună".   

 

Faza naţională a Concursului „Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor s-a desfăşurat la 

Bucureşti în perioada 15 - 17 noiembrie 2010. Gala Concursului a fost organizat cu sprijinul 

Departamentului pentru Relaţii Interetnice. 

 

Probele de teorie cât şi cele artistice s-au desfăşurat la Liceul de Muzică "Dinu Lipatti" din 

Bucureşti. În data de 16 noiembrie cu ocazia Zilei Internaţionale a Toleranţei a avut loc şi 

Spectacolul – concurs al cărui juriu a fost format din - Rodica Precupeţu, director în cadrul 

Departamentului pentru Relaţii Interetnice; prof. Gheorghe Sarău, consilier în cadrul Ministerului 

Educaţiei, Tineretului şi Sportului; Alexandru Szepesi, director în cadrul METS; Gabriella  Pásztor, 

consilier de stat; Ion Micuţa, artist; Maria Koreck, preşedinte Asociaţia Divers; Roberta Kővári, 

director programe Asociaţia Divers. 

Invitaţi speciali în afara concursului au fost echipa "AS"  din judeţul Hunedoara şi echipa "Prieteni, 

colegi împreună mereu" al Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 135 "Ştefan cel Mare" din Bucureşti. 

Echipele participante au obţinut următoarele locuri: 

 Locul I - Echipa "Etniile din Banat", din judeţul Timiş, Liceul Teoretic "Bartok Bela" şi 

"William Shakespear" din Timişoara. Echipa are în componenţă elevi din etniile maghiară, 

germană şi rom. 

 Locul II - Echipa "Cinci visuri, aceeaşi copilărie", Liceul de Artă "Ştefan Luchian" din 

Botoşani. Echipa are în componenţă elevi din etniile ucrainean, rom şi română. 

 Locul III - Echipa "Ambasadorii Prieteniei", din judeţull Bihor, Scoala cu claseleI-VIII 

„Constantin Şerban” din localitatea  Aleşd. Echipa are în componenţă elevi din etniile 

maghiară, slovacă, rom şi română. 

 Menţiuni: 

- Echipa "Sângerom", din judeţul Prahova, din localitatea Sângeru. Echipa are în 

componenţă elevi din etniile rom şi română 

- Echipa "Curcubeu Etnic Junior", Şcoala cu clasele I-VIII „Mihail Kogălniceanu” 

din localitatea Buzău. Echipa are în componenţă elevi din etniile rom şi română 

- Echipa "Cutezătorii" din judeţul Tulcea, Colegiul Economic „Delta Dunării”din 

localitatea Tulcea. Echipa are în componenţă elevi din etniile turcă, ruso-lipoveni, 

greacă, rom şi română. 

Premierea câştigătorilor concursului s-a făcut de către preşedintele Asociaţiei Divers, Koreck Maria 

şi prof. Sarău Gheorghe, consilier în cadrul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului. 

Echipele din Timiş, Bihor şi Tulcea vor participa l atabăra intercultural organizată de Asociaţia 

divers în vara anului 2011. 

În cadrul spectacolului au mai participat: Barîngă Alexandru Mario – instrumentist de la Şcoala Nr. 

135 "Ştefan cel Mare" din Bucureşti, elev care a participat la prima ediţie a concursului din 2007; 

Improvisneyland – teatru improvizaţie cu actori profesionişti, 

www.improvisneyland.wordpress.com; Mădălin Mandin, protagonistul filmului serial "Aniela" şi 

actorul Axel Moustache de la Teatrul Naţional din Bucureşti.  

http://www.divers.org.ro/
http://www.improvisneyland.wordpress.com/
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Tot în cadrul spectacolului s-a prezentat Calendarul Diversităţii 2011 care conţine lucrările elevilor 

de la arte plastice din Bucureşti, Constanţa şi Tîrgu Mureş, participanţi în tabăra de creaţie de la 

Sânvasii. A fost premiat şi cotidianul naţional Adevărul pentru publicarea în anul 2010 a celor mai 

bune articole care promovează cunoaşterea şi acceptarea tuturor formelor de diversitate.  

 

VI. Flash Mob Împotriva Urii – Târgu Mureş, 9 noiembrie 2010 

 

Asociaţia Divers a iniţiat în data de 9 noiembrie 2010 un Flash Mob Împotriva Urii la care 

au participat aproximativ 100 de tîrgumureşeni şi care s-a alăturat campaniei iniţiate de către 

reţeaua europeană „UNITED for intercultural action”. 

Iniţiativa a dorit să atragă atenţia asupra faptului că intoleranţa încă nu este de domeniul trecutului, 

ci continuă să se manifeste zi de zi sub diferite forme. Genocidul care s-a petrecut în timpul Nopţii 

de Cristal din urmă cu peste 72 de ani a fost posibil şi  pentru că erau foarte puţine voci care se 

împotriveau răspândirii urii generate de politica nazistă. Generaţiile prezentului nu sunt vinovate 

pentru tragediile trecutului, trebuie însă să-şi asume responsabilitatea asigurării unui prezent şi 

viitor lipsit de ură, intoleranţă şi violenţă. Acesta nu este un joc în care poţi să te abţii, deoarece 

tăcerea este în continuare, aşa cum a fost acum 72 de ani, ceea ce încurajează răspândirea urii. 

Participanţii au dorit să exprime convingerea că generaţia noastră nu va putea simţi cu 

adevărat tragediile trăite de către comunităţi, familii, indivizi în timpul nazismului. Poate însă să nu 

mai permită ca din cauza alterităţii de orice fel cineva să fie umilit, exclus, prejudiciat. Noi toţi 

putem face acest lucru zi de zi prin solidaritate cu aceia care sunt umiliţi, excluşi şi prejudiciaţi fie 

din motive etnice, religioase sau sociale. Dacă suntem atenţi, vedem că istoria pare să se repete într-

o formă modernă, dar în care din nou sunt unele persoane care reuşesc să umilească, excludă şi 

prejudicieze comunităţi, familii, indivizi. 

În 9 noiemrie 2010 la Tîrgu Mureş, în jurul Memorialului Victimelor Holocaustului cei care 

au fost prezenţi au comemorat victimele nazismului şi au fost uniţi prin faptul că au spus NU urii, 

intoleranţei şi violenţei promovând paşnic respectul faţă de diversitate. Iniţiatorii au mulţumit 

participanţilor pentru prezenţă şi civismul dovedit, totodată au adresat mulţumiri reprezentanţilor 

presei mureşene pentru profesionalismul şi responsabilitatea civică asumată în campania de 

informare a publicului despre eveniment. 

 

VII. „Harta Diversităţii Culturale” – Târgu Mureş, 15 august - 15 decembrie 2010 

 

Asociaţia Divers şi Asociaţia Amphion  a prezentat în cadrul unei conferinţe de presă, care a 

avut loc în data de 11 noiembrie la Târgu Mureş, "HARTA DIVERSITĂŢII CULTURALE" 

realizat printr-un proiect finanţat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional care s-a derulat 

în perioada 15 august – 15 noiembrie 2011. Cu această ocazie s-a lansat şi Newsletterul care va 

informa periodic despre noutăţile care apar pe "Harta dieversităţii culturale". 

Proiectul constă în  promovarea cunoaşterii şi acceptării diversităţii culturale din România 

prin realizarea unei HĂRŢI A DIVERSITĂŢII CULTURALE, o culegere de resurse şi informaţii 

online structurate şi explicate din domeniile diversităţii etnice, culturale, lingvistice sau religioase. 

HARTA DIVERSITĂŢII conţine până în prezent peste 1000 de articole care prezintă informaţii 

despre minorităţile naţionale, inclusiv specificul regional şi judeţean al istoriei, tradiţiilor, portului, 

obiceiurilor, folclorului, organizării interne, personalităţilor, contribuţiei la dezvoltarea ţării, etc. cât 

şi prezentul activ cultural al respectivelor minorităţi prin prezentarea activităţilor vieţii culturale 

contemporane. Informaţia este structurată în următoarele arii tematice: istorie; limbă şi literatură; 

http://www.divers.org.ro/
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tradiţii şi obiceiuri; monumente istorice; personalităţi; organizaţii; ziare şi publicaţii; şcoli; teatre şi 

ansambluri folclorice; evenimente şi revista presei.   

HARTA DIVERSITĂŢII se îmbogăţeşte cu informaţii pe zi ce trece şi va fi de fapt o 

colecţie de materiale existente în spaţiul virtual structurate şi adnotate care vor ghida persoanele 

interesate către sursele de informare din domeniul diversităţii culturale.  

Cei interesaţi de aspecte ale minorităţilor naţionale din România vor accesa pagina web 

http://www.divers.org.ro/  unde vor intra în subpagina INFO DIVERSITATE, iar aici pe minorități 

vor putea selecta dintr-un meniu de teme. 

Finanţarea proiectului a fost asigurată în perioada 15 august – 15 noimebrie 2010 de către 

Administraţia Fondului Cultural Naţional şi va continua prin voluntariat asigurat de cele două 

organizaţii partenere în colaborare cu organizaţiile minorităţilor naţionale. 

Actualmente majoritatea informaţiilor sunt prezentate doar în limba română, doar paginile 

web în limba maghiară, sau care au tangenţă cu minoritatea maghiară sunt prezentate şi în limba 

maghiară. Realizarea paginii web în limba maghiară a Hărţii Diversităţii Culturale a fost posibilă 

datorită finanţării primite din partea fundaţiei Eurotrans. 

 În viitor sperăm ca harta să prezinte informaţii trilingv în limbile română, maghiară şi 

engleză. Acest lucru însă necesită fonduri de care în prezent asociaţia nu dispune. 

 

VII. Dezbaterea "Posibile metode de combatere a excluziunii şcolare cauzate de diferite forme 

ale diversităţii” - Bucureşti, sediul Biroului de Informare al Consiliului Europei, 15 noiembrie 

2010 

 

Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti şi Asociaţia Divers, cu sprijinul 

Departamentului pentru Relaţii Interetnice au organizat în cadrul Campaniei Consiliului Europei 

„Spuneţi Nu Discriminării!” dezbaterea "Posibile metode de combatere a excluziunii şcolare 

cauzate de diferite forme ale diversităţii”. Dezbaterea desfăşurată la sediul Biroului de Informare al 

Consiliului Europei la Bucureşti în data de 15 noiembrie 2010 a marcat Ziua Internaţională a 

Toleranţei şi a transmis mesajul Campaniei iniţiate de Consiliul Europei „Spuneţi Nu 

Discriminării!”potrivit căruia „lupta împotriva discriminării şi promovarea unui dialog intercultural 

este o responsabilitate colectivă dar, deopotrivă, şi una individuală”. 

Potrivit Raportului Global de Monitorizare al Obiectivelor Educaţiei pentru Toţi 2010, cu 

titlul „Reaching the marginalized”, publicat de UNESCO, România se confruntă cu  problema 

şcolarizării copiilor cu dizabilităţi, a căror rată de includere în învăţământ este de doar 58%, 

comparativ cu cea de peste 90% înregistrată în rândul copiilor cu vârste între 7 şi 15 ani. 

Documentul mai prezintă faptul că 30% dintre copiii romi din ţara noastră urmează mai puţin de 

patru clase, subliniind că rata sărăciei în rândul acestei etnii este de aproape trei ori mai mare decât 

media naţională. Starea lor materială, existenţa unei dizabilităţi sau pur şi simplu, inconştienţa unor 

părinţi needucaţi, discriminarea sau alte motive îi împiedică  pe aceşti copii să frecventeze şcoala, 

iar lipsa educaţiei îi condamnă practic pe aceşti copii la o viaţă în sărăcie. 

Dezbaterea a avut ca obiectiv identificarea unor posibile metode aplicate în comun de către 

instituţiile abilitate să asigure educaţia tuturor copiilor din România şi va continua iniţierea creării 

unui grup de lucru mixt public-privat în acest sens. 
 

IX. Implementarea proiectului „Viitor pentru clubul tinerilor romi din Mureş” – Târgu 

Mureş, 16 noiembrie - 1 Decembrie 2010   

 

http://www.divers.org.ro/
http://www.divers.org.ro/map/map.php
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În perioada 16 noiembrie-1 Decembrie 2010 Asociaţia Divers a implementat în colaborare 

cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret Mureş proiectul „Viitor pentru clubul tinerilor romi din 

Mureş”, al cărui beneficiari direcţi au fost 15  tineri romi cu vârstele cuprinse între 14 – 35 de ani.  

Proiectul a urmărit dezvoltarea abilităţilor de comunicare a cel puţin 15 tineri romi din 

judeţul Mureş, dezvoltarea capacităţii de organizare personală, perspectivele de a accede la un loc 

de muncă după terminarea facultăţii şi crearea unei reţele a tinerilor romi din judetul Mureş.  

Tinerii romi au beneficiat de sprijin direct (îndrumare, instruire, consultanţă) atât din partea 

mentorului voluntar (tânăr rom-student) cât şi a formatorilor Asociaţiei Divers (Koreck Maria şi 

Kővári Roberta).  

În cadrul proiectului au avut loc două întâlniri de lucru/ateliere la nivel local pe tematicile: 

Comunicare, dezbateri, managementul conflictului, organizare personală şi perspective de a accede 

la un loc de muncă după terminarea facultăţii. Intâlnirile au fost pregătite de mentorul rom voluntar 

şi implementate de către formatorii Asociaţiei Divers. 

Proiectul şi-a propus îmbunătăţirea încrederii în sine a tinerilor romi, îmbunătăţirea interacţiunii şi 

respectului între tinerii romi şi colegii lor majoritari, creşterea şanselor beneficiarilor direcţi de a se 

orienta adecvat şi a urma studiile universitare, o motivaţie crescută de a se dezvolta profesional, de 

a învăţa precum şi oferirea unui model, generaţiei următoare. 

 

X. Curs de formare mediatori şcolari romi, Costineşti 20-27 iunie 2010, Olăneşti 11-14 

octombrie, Sinaia 25—28 octombrie,  Braşov 18-21 noiembrie 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tinerutului şi Sportului in parteneriat cu Asociaţia Divers 

având sprijinul financiar şi logistic al UNICEF au derulat o serie de cursuri de formare a peste 200 

de mediatori şcolari romi şi viitori mediatori şcolari din toate judeţele din ţară. Aceştia au fost 

instruiţi în noţiuni de politici educaţionale pentru romi, limba romani, comunicare interculturală, 

istoria şi tradiţiile romilor şi educaţiei inclusivă. 

http://www.divers.org.ro/

