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Despre ASUR
Asociația Secular-Umanistă din România (ASUR) este o organizație
neguvernamentală înființată în martie 2010, cu scopul de a promova valorile
umanismului secular. Proiectele și campaniile ASUR sunt menite să
popularizeze cunoașterea științifică și să evidențieze atributele unui stat
secular.
Viziunea noastră
În cadrul ASUR împărtășim idealul unei societăți democratice,
seculare, fundamentată pe libertatea de conștiință, de gândire și de religie a
cetățenilor, o societate în care spiritul critic și libertatea de exprimare stau la
baza luării deciziilor.
Ne dorim o societate lipsită de discriminare, întemeiată pe principiile
umaniste, o societate care să permită împlinirea neîngrădită a potențialului
membrilor săi.
De asemenea, suntem convinși că acest obiectiv poate fi atins doar în
contextul în care libertatea personală este echilibrată de responsabilitate
socială.

Obiective
Promovarea ştiinţei şi culturii;
Apărarea principiului constituţional al separării dintre stat şi biserică;
Apărarea libertăţii de gândire, conştiinţă şi religie, ca drept fundamental al fiecărei persoane indiferent
de opţiunea sa faţă de religie (teistă, agnostică, ateistă, etc.);
Apărarea libertăţii de exprimare ca drept fundamental al fiinţei umane, de respectarea căruia depinde
în mod crucial funcţionarea unei democraţii autentice;
Promovarea spiritului critic şi gândirii libere;
Promovarea unei educaţii moderne, de natură să stimuleze autonomia de gândire a copiilor şi tinerilor;
Promovarea unui cadru politic democratic şi a cetăţeniei active;
Promovarea unui cadru de toleranţă şi dialog între persoane, grupuri şi entităţi sociale cu viziuni şi
interese diferite;
Combaterea discriminării;
Conservarea patrimoniului arhitectural, peisagistic, cultural şi artistic naţional şi universal;
Apărarea dreptului la proprietate privată şi a proprietăţii publice;
Protejarea mediului.

Membri ASUR
Inițiativa înființării ASUR au avut-o cei patru membri
membri fondatori:
Atila Nyerges
Toma Pătrașcu
Liliana Voicu
Laurențiu Țîrcă
La finalul anului 2012, ASUR avea 25 membri.
Pentru proiectele derulate, ASUR a colaborat cu peste
20 de voluntari.

Concursul Național Interșcolar
”Emil Racoviță”
●
●
●
●
●
●

Primul concurs național interșcolar pe teme de evoluție
Desfășurat în perioada 12 februarie - 1 iunie
120 de echipe înscrise
Peste 1500 de elevii și profesori participanți
Peste 100 de articole în presa centrală și locală
Premiile au constat în 5 laboratoare de informatică complet echipate.

Participarea la Seminarul
Internațional despre Laicitate

Pe 23 martie, Toma Pătrașcu, vicepreședinte ASUR, a
participat la seminarul internațional ”Spațiu public și
laicitate în Europa și în România la început de secol XXI”,
organizat de Asociația Pro Democrația Apd și SNSPA, cu
sprijinul Ambasadei Franței.

Stop îndoctrinării religioase
în școlile publice

În 2012, ASUR a continuat campania de informare, prin comunicate de
presă, comunicare cu instituțiile de învățământ și dezbateri în presă. De
asemenea, am atras atenția asupra conținutului manualelor de religie, lucru
care a fost urmat de decizia miniserelor de a le schimba începând cu anul
viitor.
Una dintre cele mai de succes acțiuni în 2012 a fost campania de mailing
către școlile din România, în care atrăgeam atenția asupra respectării
legislației în vigoare privind retragerea elevilor de la ora de religie.

Campania 10:23
Pentru al doilea an consecutiv, Asociația Secular-Umanistă din România și
grupul Sceptici în România s-au alăturat Campaniei 10:23.Voluntari din câteva
orașe au înghițit tuburi întregi de preparate homeopatice, pentru a demonstra
ca nu au niciun efect. După cum era de așteptat, participanții care s-au
supradozat nu au pățit nimic. Evenimentul a avut loc pe 21 aprilie, la ora 10:23.

Concursul Ziua Astronomiei 2012
Ziua Astronomiei, concursul online
pe teme de astronomie, a ajuns la a
treia
ediție.
De
data
asta,
concurenții au trebuit să creeze o
pagină de Facebook care să
prefigureze modalitatea în care
omul va ajunge să colonizeze alte
planete. Din cei peste 90 de de
participanți înscriși, 7 concurenți au
câștigat premiile în valoare de peste
5.000 lei. Câștigătorul marelui
premiu,
un
telescop
Orion
SkyViewPro, a fost Alexandru
Ursachi, din Iași.

Expoziția Xperiment!

ASUR și Parentime au adus la București ”Xperiment!”, prima expoziție științifică
interactivă din România. Proiectul ”Xperiment!” a constat în prezentarea unor
exponate interactive pe teme de mecanică. Expoziţia s-a întins pe o suprafaţă
de peste 140 mp şi putut fi vizitată gratuit timp de 7 săptămâni. Exponatele –
roata antigravitaţională, tunul cu aer, canalele cu ecluze, tunelul aerodinamic
etc. – ilustrează principii importante din fizică. După București, expoziția a fost
mutată la Râșnov, pentru alte câteva săptămâni.

Conferința Raționalilor 2012

În perioada 17-19 august, ASUR a
organizat prima ediție a Conferinței
Raționalilor. Evenimentul a fost destinat
membrilor și susținătorilor ASUR și s-a
desfășurat la Predeal. Printre subiectele
abordate s-au numărat popularizarea
științei, situației religiei în școlile publice,
finanțarea cultelor, statustul ateilor și
statutul pseudoștiințelor în societatea
românească.

Participarea la C3P

Pe 25 octombrie, Asociația SecularUmanistă din România (ASUR) a
fost premiată în cadrul Galei
Premiilor
Participării
Publice,
organizată de Centrul de Resurse
pentru Participare Publică (CeRe).
Premiul a fost obținut pentru
rezultatele
campaniei
”Stop
îndoctrinării religioase în școlile
publice”.

Expoziția Misterele Electricității
Pe 20 octombrie, ASUR a
inaugurat o nouă expoziție
ştiințifică interactivă pentru copii
din
ciclul
“Xperiment!”.
Desfășurată sub egida Școlii
Discovery și având ca temă
electricitatea, expoziția a fost
deschisă
în
perioada
20
octombrie – 18 noiembrie.
Vizitatorii au putut afla cum
funcționează
bateriile
şi
generatoarele electrostatice, vor
putea descompune apa și
genera o explozie cu gazele
rezultate sau creea fulgere în
miniatură.

Un telescop pentru o idee

La începutul lunii octombrie, ASUR a lansat școlilor din mediul rural invitația de
a trimite o propunere de proiect pentru preluarea în custodie a unui telescop. În
urma jurizării, telescopul a fost primit de Școala Gimnazială Petros, care a
înscris un proiect în colaborare cu Școala Gimnazială Ovid Densusianu din
Hațeg. Proiectele au fost jurizate în funcție de activitățile propuse, obiectivele
urmărite, intensitatea estimată a utilizării, categoriile și numărul de beneficiari
implicați și eventuale colaborări cu alte școli/instituții din alte localități.
Telescopul oferit a fost donat asociației de Matei Dobrescu.

Gaudeamus 2012

În perioada 21-25 noiembrie, ASUR a participat la Târgul de carte
Gaudeamus. În cadrul târgului a fost lansat Calendarul Științific 2013 și am
oferit produse promoționale ASUR.

Continuarea campaniei
”În plata domnului”

ASUR a continuat eforturile de a stopa finanțarea cultelor
de la bugetul de stat prin scrisori deschise și petiții adresate
primăriilor, dar și prin întrebări adresate candidaților la
alegerile parlamentare din 2012. Campania IPD va
continua și în 2013.

Întâlnirile umaniste
În 2012, ASUR a început organizarea unor petreceri sezoniere la sediul din
București, pentru membri și susținători. De asemenea, membrii asociației
au organizat întâlniri în Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara. În decembrie,
la București a început și organizarea unor întâlniri săptămânale sub numele
”Ceainăria Umanistă”.

Fonduri atrase

Extras din
bilanțul fiscal:

ASUR în presă - informații generale

peste 10
declarații la
radio

3
conferințe
de presă

22 comunicate
de presă

peste 10
apariții la
TV

peste 100 de
articole în presă

Contact

Asociația Secular-Umanistă din România
Bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 18
Et. 1, ap. 3, sector 5, București
www.asur.ro
office@asur.ro

