Raport de activitate

Anul 2016

Cine suntem?

Viziunea ASUR

Membrii ASUR

Înființată în martie 2010,
ASUR este o organizație
neguvernamentală,
al
cărei
scop
este
promovarea umanismului
secular.

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.

La finalul anului 2016, ASUR
avea 76 de membri, cei mai
mulți dintre ei locuind în
București și Cluj-Napoca.

Prin proiectele derulate,
ASUR
contribuie
la
popularizarea științei și la
evdențierea atributelor
stat secular.

Surse de finanțare
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.

Activitatea ASUR se derulează
sub forme de proiecte, care
sunt finanțate prin donații,
sponsorizări
și
cotizațiile
membrilor.
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Zilele Evoluției
Proiect coordonat de: Anca Bontaș
12-14 februarie, București
Public țintă: studenți, adulți
Pentru a marca Darwin Day în România, echipa ASUR a organizat un
workshop pentru copii și două conferințe tematice. Printre temele
abordate s-au numărat: Cum putem studia evoluția și cât de greu este
de înțeles acest proces? Ce înseamnă proiectul Genomul Uman? Prin ce
se aseamănă bacteriile, păsările, ciupercile, brazii și delfinii? Ce mâncau
cintezele lui Darwin? Cum știm că unii dintre dinozauri aveau sânge
cald? Ce rol a avut și are clima în evolutia speciilor? Care este viitorul
biologic
al
speciei
umane?
La evenimente au participat peste 200 de persoane.

Darwin Weekend la ZOO Brașov
Proiect coordonat de: Cornel Crețu
12-14 februarie, Brașov
Public țintă: copii, elevi, părinți, profesori
Timp de 3 zile, copiii au participat la ateliere creative
și prezentări interactive pe tema evoluției. În plus,
zilnic au avut loc conferințe susținute de profesori de
biologie din oraș, despre selecția naturală și
importanța teoriei evoluției. De asemenea, cu
această ocazie a avut loc vernisajul expoziției
itinerante ”Proiectul Descendenței - o epopee a
speciei
umane”.
Rezultate:
●
Peste 1000 de participanți
●
5 articole în presa centrală și locală
●
2 videoclipuri cu fragmente din prezentări
●
200 de fotografii
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Săptămâna în știință
Proiect realizat de: Ovidiu Mihalcea
Februarie - Noiembrie 2016
Săptămânal, pe pagina de Facebook a asociației, a fost publicată
câte o imagine care promova cele mai importante realizări ale
științei din ultimele 7 zile. Astfel, am reușit să aducem în atenția
publicului din România informații importante privind noile
descoperiri care au potențialul de a ne schimba viața.
Peste 50.000 de persoane au avut acces la aceste informații în
fiecare săptămână. Proiectul s-a derulat timp de 40 de săptămâni.

Zilele Științei la AFI Palace Cotroceni
Proiect coordonat de: Toma Pătrașcu
18 – 22 aprilie, București
Public țintă: elevi, părinți, profesori
Pe durata săptămânii ”Școala Altfel”, elevii și profesorii
școlilor din București au participat la Zilele Științei.
În fiecare zi au avut loc demonstrații de fizică și chimie,
paleontologie și astronomie. De asemenea, au fost
organizate variate ateliere științifice pentru copii, care
au ilustrat elemente importante din știință, și s-au
constituit în auxiliare pedagogice importante.
Rezultate:
●
Peste 1000 de elevi participanți
●
3 articole în presa centrală
●
Două știri difuzate la TV
●
50 de fotografii
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MINI - CONFERINȚE
Rolul tehnologiei în educație
Conferință organizată de Monica Belițoiu,
în cadrul Bucharest Technology Week
25 mai 2016
Moderator: Alina Lupeș
Subiecte abordate: cum și când sunt utilizate noile tehnologii în
procesul de predare, care sunt schimbările preconizate pentru
următorii ani, cum evoluează procesul de educație atunci când
profesorii adoptă noile tehnologii.
Invitați: Mădălina Iorga (co-fondator Centrul de Creatie Tehnica
pentru Tineret), Florin Stanciu (genetician și autor SF), Anca Bontaș
(profesoară de biologie.

Evoluția și învățământul românesc
Conferință moderată de: Anca Bontaș
7 iulie 2016, București
Invitați: geneticienii Denis Buican Peligrad și Florin Stanciu
În cadrul discuției, au abordate aspecte precum importanța
studiului evoluției, motivațiile profesorilor care nu predau la școală
capitolul despre evoluție, care sunt diferențele între România și
alte țări din punct de vedere al studiului evoluției și cum a evoluta
predarea biologiei în sistemul de educației din România.
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Ziua Internațională a Umanismului
Proiect realizat în colaborare cu Asociația Umanistă Română
21 iunie, București și Cluj-Napoca
Pentru a marca acest eveniment, voluntarii umaniști au
organizat ”Cărarea Gândurilor”, la București și Cluj-Napoca.
Evenimentul a promovat principiile umanismului și a crescut
vizibilitatea conceptelor ”etic”, ”moral”, ”rațional”, sau
”drepturile omului” în spațiul public. Voluntarii celor două
organizații au interacționat cu publicul în marile parcuri din oraș
și au oferit informații despre aceste concepte.
În plus, au fost oganizate și proiecții de filme cu teme umaniste,
urmate de dezbateri.

Humanist Edit-a-Thon
Proiect realizat în colaborare cu Asociația Umanistă Română
21 iunie și 28 august, Cluj-Napoca
Echipa de voluntari umaniști din Cluj-Napoca este formată în
mare parte din specialiști IT. Prin urmare, nu e surprinzător
faptul că le-a venit ideea organizării unui Wiki humanist
edit-a-thon chiar de Ziua Umanismului. În cadrul acestui
eveniment, voluntarii au editate articole în limba română pe
Wikipedia, articole cu tematici precum ateism, filosofie,
drepturile omului, etică etc. Evenimentul a fost reluat în luna
august, când numărul articolelor editate a crescut semnificativ.
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Școala Curioșilor
Proiect realizat de: Patricia Fechet
18-22 iulie, Piatra Neamț
Prima școală de vară realizată de ASUR a fost destinată elevilor de gimnaziu și a avut loc
la Palatul Copiilor din Piatra Neamț. Proiectul a luat naștere din dorința noastră de a
oferi copiilor şansa să descopere elemente fascinante ale ştiinţei, pe parcursul unei școli
de vară care îmbină activităţile recreative cu activităţi specifice de educaţie științifică.
Profesorii școlii de vară au fost oameni pasionați de știință, studenți și cercetători de la
universitățile din țară, dornici să împărtăşească cunoştinţele lor într-un mod distractiv şi
pe înţelesul copiilor. Siteul proiectului: www.scoalacuriosilor.ro.

Proiectul în cifre:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

53 de elevi participanți
6 profesori și educatori
5 cercetători
18 voluntari
15 cursuri și ateliere
8 articole în presă
300 de fotografii

Buget:
4.500 RON
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Tabăra Umanistă
Proiect realizat în colaborare cu Asociația Umanistă Română
9-14 august, Bușteni
Prima tabără umanistă organizată în România a fost destinată tinerilor cu
vârste între 18-26 ani și a abordat teme precum drepturile omului, dileme
etice sau principiile umanismului.

Rezultate
❖
❖
❖
❖
❖
❖

33 de participanți
9 speakeri
12 prezentări și worshopuri
3 seri de filme umaniste
500 de fotografii
7 videoclipuri cu filmări din tabără

Buget
24.000 RON
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Cum le vorbim copiilor despre umanism?
Proiect realizat în colaborare cu
Asociația Umanistă Română
29 octombrie, București
Trainer: Vlad Bogos
Primul curs de parenting umanist din România a
fost susținut de Vlad Bogos, membru ASUR și tătic
umanist.
La eveniment au participat părinţi care doresc să își
crească copiii într-o manieră diferită de vechile
obiceiuri – să fie toleranţi, pacifiști, cu respect faţă
de sine, de oameni, de mediu și de progresul
știinţific.

Blogul umanist
Proiect realizat în colaborare cu
Asociația Umanistă Română
În decembrie 2016, o echipă de voluntari umaniști
a lansat Blogul Umanism România. Acolo veți găsi
articole informative și editoriale, pe subiecte
actuale din societatea românească, dar și pe scena
internaţională,
scrise
dintr-o
perspectivă
umanistă.
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Bucharest Science Festival
Proiect realizat de: Toma Pătrașcu
27 septembrie - 2 octombrie, București
În 2016 ASUR a organizat patra ediție a Bucharest Science Festival. Timp
de șase zile, expoziții, conferințe și dezbateri, experimente și
demonstrații, proiecții de documentare au deschis participanților
perspective noi asupra Universului și vieții. La cele peste 100 de
evenimente din festival au participat aproximativ 10.000 de oameni. Mai
multe informații despre program și imagini de la evenimente sunt
disponibile pe www.bucharestsciencefestival.ro.

Despre BSF 2016:
❖
❖
❖
❖
❖

Derulat sub Înaltul Patronaj al
Președintelui României
Peste 10.000 de participanți
6 zile de festival
Peste 60 de evenimente
Un ziar al festivalului
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Zilele Științei Adjud
27 septembrie - 2 octombrie, Adjud, Vrancea

Zilele Științei Râșnov
28 septembrie - 2 octombrie, Râșnov, Brașov
Organizate în același timp cu BSF 2016, evenimentele din Adjud și Râșnov au atras câteva
mii de persoane interesate de știință, în special copii și tineri. Ateliere, proiecții de filme
documentare, experimente interactive sau conferințe tematice au reușit să stârnească
interesul pentru subiecte precum astronomia, biodiversitatea sau matematica aplicată.

Concursul ”Lumina Științei”
Proiect coordonat de: Toma Pătrașcu
Iunie - Septembrie 2016
Dedicat profesorilor, elevilor, studenților și tuturor celor pasionați de știință, concursul a avut ca temă „Marte 2100 – O
nouă casă pentru umanitate”. Concursul a urmărit acoperirea temei, prin articole pe bloguri, și a încurajat abordarea unor
subiecte cât mai diverse, de la noile tehnologii aerospațiale, până la agricultură, robotică sau telemedicină.
ASUR - Raport de activitate 2016
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Conferința Raționalilor
Proiect coordonat de: Cornel Crețu
8-9 octombrie, Brașov
Conferința Raționalilor este un proiect anual al ASUR, care a
ajuns în 2016 la a V-a ediție. În fiecare an se organizează în altă
localitate, pentru a putea da oportunitatea persoanelor
interesate din respectiva zonă să participe la prezentările și
workshopurile care promovează gândirea științifică, valorile
umaniste, secularismul și educația științifică. Ediția 2016 a avut
loc în Brașov, la Biblioteca Județeană George Barițiu. Tema
conferinței din acest an este ”Teoria evoluției - implicații și
aplicații în societatea actuală”.
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Calendarul Științific
Proiect realizat de: Monica Belițoiu
Design realizat de: Ancuța Mihaela Bîzdîc
Octombrie - Decembrie 2016
Este unul dintre proiectele de tradiție ale ASUR, menit să promoveze cercetătorii și
descoperirile științifice care ne-au îmbunătățit viața. Peste 45.000 de exemplare au fost
distribuite către școli în anii trecuți, iar alte mii de calendare au ajuns la oamenii interesați
de cunoaștere. În fiecare an, voluntarii ASUR urmăresc cele mai recente succese din lumea
științei, apoi colectează și selectează informațiile care ulterior apar în calendar. Fie că
vorbim de fizică, matematică, biologie, astronomie, chimie sau medicină, Calendarul oferă
cel puțin 365 de motive de a ne apropia de știință!

Rezultate:
❖
❖
❖
❖

12.000 calendare tipărite
Finanțat prin crowdfunding
158 de donatori
170 școli au primit calendare

Buget:
15.000 lei
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Campanie de informare despre orele de religie
Proiect coordonat de: Toma Pătrașcu
Decembrie 2016
În cadrul programului multi-anual de combatere a îndoctrinării
religioase în şcoli, ASUR a realizat o campanie de informare
privind cadrul legal de desfăşurare a orelor de Religie, absolut
necesară în contextul abuzurilor şi presiunilor exercitate asupra
elevilor şi părinţilor pentru a-i determina să accepte înscrierea la
aceste cursuri.
Astfel, echipa ASUR a trimis către Inspectoratele Şcolare
Judeţene şi către mai multe mii de şcoli o scrisoare ce
sumarizaprincipalele prevederi legale cu privire la organizarea şi
desfăşurarea orelor de Religie.

Ziua de acțiune laică
Proiect coordonat de: Toma Pătrașcu
Decembrie 2016
Pe 29 decembrie 2016 s-au împlinit 153 de ani de la
adoptarea legii de secularizare a averilor mănăstirești.
În onoarea lui Alexandru Ioan Cuza şi a realizărilor
sale, ASUR a încuraja oameni din toată țara să depună
flori la statuile lui Cuza. În București, echipa ASUR a
depus o coroană de flori la statuia de pe Dealul
Mitropoliei.
ASUR - Raport de activitate 2016

pag. 13

+ 50.000 RON
fonduri atrase

❖
❖
❖

73 membri
35 voluntari
+50.000 beneficiari

❖
❖
❖

29.000 fani pe Facebook
255 abonați pe Youtube
Peste 300 apariții în presă
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Susține A.S.U.R.!
Avem multe proiecte prin care dorim să contribuim la dezvoltarea societății românești,
alege-l pe cel care îți place cel mai mult și participă la îndeplinirea lui printr-o donație.
❖
❖
❖

Cont în RON: RO68 INGB 0000999903007754
Cont în EUR: RO14 INGB 0000999903007756
Cont în USD: RO84 INGB 0000999903007757

Redirecționează 2%
Dacă ești persoană fizică, ne poți sprijini prin redirecționarea a 2% din impozitul tău pe venit.
Află mai multe detalii pe http://www.asur.ro/doilasuta/

Sponsorizează un proiect
Dacă ești persoană juridică, dezvoltă politica de CSR a companiei tale și susține proiectele
A.S.U.R. Pentru mai multe informații, contactează-ne la office@asur.ro.
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Echipa ASUR mulțumește tuturor voluntarilor, sponsorilor și colaboratorilor
care au contribuit la realizarea proiectelor.

Vă așteptăm să ne fiți alături și în următorii ani!

Website: http://www.asur.ro

Twitter: https://twitter.com/secularumanisti

Facebook: https://www.facebook.com/secularumanisti

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/3034463

Youtube: https://www.youtube.com/user/ASURchannel

Google+: https://plus.google.com/+AsurRomania

