Raport de activitate 2014

2014 - pe scurt
70 membri

30 voluntari

20.000 fani pe facebook

15 proiecte și campanii

30 comunicate de presă

+

250 apariții în presă

Proiecte realizate în 2014
●

Darwin Day la Cluj-Napoca

În 2014, ASUR a marcat Darwin Day printr-o
expoziție vernisată la UBB Cluj, realizată în
parteneriat cu Muzeul Zoologic al Universității
Babes-Balyai.
Tema principală a expoziţiei a fost evoluţia omului
şi a fost prezentată prin planşele şi lucrările lui
Eduard Olaru, creatorul “Proiectului Descendenţei”.
Expunerea lucrărilor s-a făcut în premieră la ClujNapoca; acestea au mai fost prezentate la Iaşi şi la
Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore
Antipa” din Bucureşti.
Expoziția de la Cluj-Napoca a fost deschisă
publicului timp de 3 săptămâni, perioadă în care a
fost vizitată de mii de oameni pasionați de știință.

Proiecte realizate în 2014
●

Concursul ”Ziua Astronomiei”

Începând cu 2010, ASUR marchează în fiecare an Astronomy Day prin
organizarea unui concurs online destinat tinerilor din toată țara.

Ediția a V-a a concursului s-a desfășurat în perioada 10 mai - 21 iunie și a
constat în realizarea unui eseu de maxim 3 pagini și a unei prezentări de
maxim 15 slideuri pe tema „Astronomie - trecut, prezent și viitor”. La
concurs s-au înscris 47 de participanți, mulți dintre ei având lucrări care au
impresionat juriul.
Cele mai bune eseuri au fost scrise de Raluca Dobra din Bușteni (Premiul
1), Ieremiaș Viorel din Borșa (Premiul 2), Sebastian Toc din București
(Premiul 3) și Negoiță Cătălina din Ploiești (Premiul Micul Astronom).
Mai multe informații pe www.ziua-astronomiei.ro

Proiecte realizate în 2014
●

Campania ”În plata domnului”

Campanie de advocacy pentru stoparea finanțării cultelor de la bugetul de stat, începută
în 2010.
ASUR a continuat să critice autoritățile pentru finanțarea cultelor și a menținut în atenția
publică dezbaterea pe acest subiect.

Proiecte realizate în 2014
●

Expoziția ”Xperiment!”

ASUR, în parteneriat cu Parentime, a
adus în România expoziții interactive
pentru copii. Prezentând teme precum
mecanica, evoluția sau optica, expozițiile
au atras mii de vizitatori de toate
vârstele.
În 2014 a fost inaugurată o nouă
expoziție ştiințifică interactivă pentru
copii din ciclul “Xperiment!”, pe tema
opticii și a principiilor ei. Expoziția a fost
găzduită de Institutul Francez din
București, în perioada 7-18 aprilie.
Detalii pe http://www.xperiment.ro/

Proiecte realizate în 2014
●

Publicarea ”Cosmos” în limba română

În 2014, în urma unui parteneriat cu Editura Herald, a
apărut ediția din limba română a celebrei cărți scrise de
Carl Sagan, Cosmos.
Proiectul a fost realizat în urma unei campanii de
crowdfunding, în cadrul căreia 89 de susținători au
contribuit cu 2160 EUR.
Lansarea volumului a avut loc luni, 12 mai 2014, la Sala
Union, a Arhivei Nationale de Filme-Cinemateca Romana.
Un al doilea eveniment conex a avut loc pe 13 august, la
Librăria Humanitas de la Cișmigiu, în cadrul campaniei “Te
așteptăm în librărie!”, inițiată de Editura Herald. Invitați la
dialog au fost Anca Bontaș (ASUR), Cristian Român
(Revista Știință și Tehnică) și Alexandru Anghel (Editura
Herald).

Proiecte realizate în 2014
●

Conferința Raționalilor

Aflată la a treia ediție, Conferința
Raționalilor a fost și în 2014 un bun prilej
ca persoanele preocupate de subiectele
educației, științei, secularismului și
scepticismului să participe la prezentări
și workshopuri ce au adus în discuție
probleme ale societății românești
contemporane, precum mișcarea antivaccin, predarea științei în școală, magia
și paranormalul, oferind, totodată soluții
pentru problemele prezentate.
Conferința a durat 2 zile, s-a desfășurat
la București, și a reunit peste 30 de
participanți.

Proiecte realizate în 2014
●

Calendarul Științific

Calendarul Știintific este un proiect anual, cu acoperire națională, derulat de ASUR încă
din anul 2010. Proiectul a fost gândit ca un mijloc inedit de răspândire a informațiilor
despre micile și marile descoperiri științifice care ne-au schimbat viața. Calendarul este
editat anual și distribuit gratuit de ASUR în școli și licee, dar și în cadrul târgului de carte
Gaudeamus. Până în prezent, au fost distribuite peste 35.000 de exemplare din cele
cinci ediții ale calendarului.

Și în anul 2014, proiectul a fost realizat în urma unei campanii de crowdfunding. În
cadrul acestei campanii, a fost adunată suma de 2015 EUR de la 108 donatori, care a
permis tipărirea și expedierea a mii de calendare la peste 100 de unități de învățământ
și numeroase persoane fizice.
Mai multe informații pe www.calendarstiintific.ro

Proiecte realizate în 2014
●

Bucharest Science Festival

În perioada 22 - 28 septembrie 2014 s-a desfăşurat cea de-a doua ediţie a Bucharest
Science Festival - primul festival al științelor din România. Ediţia din acest an a curpins
expoziţii,conferinţe şi dezbateri, experimente şi demonstraţii, proiecţii de documentare,
care au explorat o multitudine de zone din lumea fascinantă a ştiinţei. Manifestările au
avut loc în mai multe spații din Bucureşti, precum: Muzeul Naţional de Istorie, Librăria
Humanitas, Aula Magna a Universităţii din Bucureşti, Parcul Tineretului, Orăşelul
Cunoaşterii.

Unul dintre cele mai mai așteptate evenimente ale ediției din 2014 a fost conferința
“Spațiul: Ultima frontieră”, la care a participat în calitate de invitat special dr. David
Hilmers, astronaut NASA, veteran a 4 zboruri cu Naveta Spaţială.
În decursul celor 7 zile de festival, mii de vizitatori au luat parte la cele peste 60 de
evenimente din program. www.bucharestsciencefestival.ro

Proiecte realizate în 2014
●

”Statul
și
România”

Religia

în

În iulie 2014, ASUR a derulat
proiectul ”Statul și Religia în
România”, în cadrul căruia au fost
intervievați 5 dintre cei mai
cunoscuți bloggeri din România.
Interviurile s-au desfășurat via
Skype și au fost centrate în jurul
temei ”secularism”.
Interviurile au fost postate pe
contul de Youtube al ASUR și pe
diverse canale de social media,
fiind vizionate și comentate de mii
de oameni.

Proiecte realizate în 2014
●

Campania ”Cărți de știință pentru școli”

În perioada 9 iulie – 10 septembrie, ASUR a derulat campania de donații ”
Cărți pentru școli”. Scopul acestui proiect a fost strângerea unei sume de
bani care să permită dotarea cât mai multor biblioteci școlare cu cărți de
popularizare a științei.
La finalul proiectului, 15 școli din 10 județe au primit câte un pachet de
cărți pentru biblioteca școlii. În cadrul campaniei, fiecare școală selectată a
primit câte trei cărți scrise de Stephen Hawking și Lucy Hawking: George și
Big Bangul, George și cheia secretă a universului, George în căutare de
comori prin Cosmos.
Campania va continua și în 2015.

Proiecte realizate în 2014
●

Campania ”Stop îndoctrinării religioase în școli”

Campanie de informare a elevilor, părinților și profesorilor cu privire la statutul legal al
orelor de religie și modalitatea de retragere de la oră. ASUR consideră că în prezent în
școlile românești elevii sunt supuși unei campanii de îndoctrinare religioasă și pledează
pentru predarea Istoriei Religiilor.
ASUR a continuat campania și în 2014 prin acțiunea de protest ”Școala nu este biserică”
și campanii de informare în școli și presă privind statutul orelor de religie.

Proiecte realizate în 2014
●

Ceremonii Umaniste

La începutul anului 2014, ASUR a lansat un nou serviciu pe piața din
România, intitulat Ceremonii Umaniste, pentru a marca evenimentele
importante din viață, cum ar fi nașterile, căsătoriile și parteneriatele.
Scopul principal al proiectului a fost să ofere o alternativă tuturor
persoanelor care se definesc în afara sferelor unei religii și care doresc să
marcheze simbolic un eveniment important din viața lor, fie că este vorba
despre căsătoria cu sufletul pereche sau venirea pe lume a unui copil.
De-a lungul anului 2014, au avut loc în total 12 ceremonii, realizate de 3
oficianți.
Mai multe informatii pe www.ceremoniiumaniste.ro

Proiecte realizate în 2014
●

Colaboarea cu concursul ROBOGAL

ASUR a furnizat premii pentru elevii care au avut cele mai bune proiecte
în cadrul consursului de robotică și programare ROBOGAL.

ROBOGAL este un concurs organizat de liceeni din Galați la care
participă anual elevi de școală generală liceu din întreaga țară.

Proiecte realizate în 2014
●

Colaboarea cu Saint George City of Debate

Saint George City of Debate este cea mai mare competiţie de dezbateri
academice din România, reunind în 2014, în cadrul celei de-a XVII-a ediții,
139 de echipe de liceeni, care pe 1 şi 2 martie au susţinut 66 de meciuri
concomitente.
ASUR a fost unul dintre partenerii ediției 2014, oferind premii constând în
laptopuri pentru finaliști și cel mai bun vorbitor. În calificări au fost
dezbătute moțiunile „Acest Parlament regretă influența ateismului în
societatea contemporană” și „Acest Parlament crede că Primăvara Arabă a
eșuat”, iar în finală a fost dezbătută moțiunea „Acest Parlament crede că
stoparea finanțării cultelor religioase ar influența în bine societatea”, la
propunerea ASUR.
Colaborarea va continua și în 2015.

2014 - financiar
aprox. 110.000 lei fonduri atrase

76% donații

3% cotizații

21% prin campania
Doi la sută

Cifrele sunt estimative și nu includ sponsorizările în produse.
Vom avea un raport complet la începutul lunii aprilie 2014.

SPONSORI ȘI PARTENERI
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ASUR & social media
Website
http://www.asur.ro
Facebook
https://www.facebook.com/secularumanisti
Google+
https://plus.google.com/+AsurRomania
Twitter
https://twitter.com/secularumanisti
LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/3034463
Youtube
https://www.youtube.com/user/ASURchannel
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pr@asur.ro
0745 45 56 45

Urmează alte proiecte… în 2015

