Raport de activitate 2019

Cine suntem?
Înﬁințată în martie 2010, ASUR este o organizație neguvernamentală, al
cărei scop este promovarea umanismului secular.
Prin proiectele derulate, ASUR contribuie la popularizarea științei și la
evdențierea atributelor stat secular.

Viziunea ASUR
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.

Membrii ASUR
La ﬁnalul anului 2019, ASUR avea 55 de
membri, cei mai mulți dintre ei locuind în
București.
Surse de ﬁnanțare
Activitatea ASUR se derulează sub forme de
proiecte, care sunt ﬁnanțate prin donații,
sponsorizări și cotizațiile membrilor.
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Seara de Dialog
Proiect coordonat de: Ariel Pontes
Eveniment periodic, organizat în colaborare cu AUR, în București
Public țintă: studenți, adulți
Serile de dialog sunt întâlniri recurente în care încercăm să promovăm
interacțiunea între oameni cu păreri diferite pe subiecte controversate, cu speranța
că astfel vom contribui la mai multă toleranță și mai puțină polarizare ideologică.
Discuțiile sunt informale, nu dezbateri, și nu necesită cunoștințe anterioare
aprofundate din partea publicului.
Obiective:
●
●
●

Promovarea toleranței sociale, valorilor şi intereselor umanitare în societate
Contribuirea la educarea civică a populaţiei
Apărarea drepturilor şi intereselor civile a păturilor defavorizate ale societăţii

În 2019 au avut loc două ediții, în care s-au abordat subiectele despre existența
liberului arbitru și despre diferența dintre astronomie și astrologie
La ﬁecare discuție au participat 40-60 de persoane.
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Zilele Evoluției
Proiect coordonat de: Anca Bontaș – manager proiect
Perioadă de desfășurare: 9 februarie 2019
Organizator: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
Partener: Asociația Secular-Umanistă din România
Public țintă: studenți, adulți, publicul larg de toate vârstele
Pentru a marca Darwin Day în România, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a
găzduit două întâlniri cu specialiști ai muzeului, în care participanții au adlat „Cine a fost Darwin” și
au călătorit imaginar „De la Pământ la stele”. Atelierele au fost organizate în cadrul evenimentului
Zilele Evoluției, un proiect inițiat de A.S.U.R.
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Știința la Feminin
Proiect coordonat de: Monica Belițoiu
Perioadă de desfășurare: 22 martie 2019
Parteneri: Librăria Humanitas Cișmigiu, European Space Generation
Advisory Council
Beneﬁciari: La eveniment au participat peste 50 de persoane, iar discuția
a fost urmărită online de peste 600 de persoane
În întreaga lume, martie este luna femeilor. Am proﬁtat de ocazie pentru
a invita la o discuție despre felul în care femeile inﬂuențează lumea
științiﬁcă, despre reușitele lor și despre avantajele încurajării diversității.
Invitații noștri au fost: Cosima Rughinis (profesoară la Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București), Oana Paula
Popa (cercetătoare la Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore
Antipa"), Bianca Teșilă (Computer Scientist la Adobe) și Cristian Român
(Senior Editor la revista Știință & Tehnică), într-o discuție moderată de
Anca Bontaș (profesoară de biologie și vicepreședinte ASUR).
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Conferința „Schimbările climatice: cauze, efecte și soluții”
Proiect coordonat de: Monica Belițoiu
Perioadă de desfășurare: 20 aprilie 2019, București
Parteneri: Asociaţia Umanistă Română, Nod Makerspace, cu sprijinul
Human-Etisk Forbund din Norvegia
Beneﬁciari: 100 persoane
Buget: 3000 lei
Eveniment de o zi, organizat cu ocazia Zilei Pământului, la care au participat
specialiști din diverse domeni, de la climatologi și energeticieni, la
economiști și politologi. Aceștia au discutat despre felul în care schimbările
climatice afectează societatea românească, dar și despre măsurile care se
pot lua la nivel personal și instituțional. Printre vorbitori s-au numărat:
●
●
●
●
●
●
●

Dr. Roxana Bojariu, climatolog, Directorul Departamentului de Climatologie al
Administrației Naționale de Meteorologie
Dr. Lucian Toma, energetician, Conferențiar la Universitatea ”Politehnica” din București
Dr. Orieta Hulea, biolog, Director la WWF România
Bogdan Gioară, economist, Președintele asociației REPER21
Cristian Român, jurnalist de știință, revista Știință & Tehnică
Victoria Cojocariu, cercetătoare la Centrul pentru Inovare Publică
Felicia Ienculescu-Popovici, vicepreședinte Greenitiative
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Salonul de Știință al Școlilor
Proiect coordonat de: Toma Pătrașcu
Perioadă de desfășurare: 9 mai 2019
Parteneri: Muzeul Național de Geologie, București
Beneﬁciari: circa 1000 elevi și profesori
În cadrul Salonului, zeci de echipe de elevi aﬂaţi sub
coordonarea profesorilor de ştiinţe au prezentat
experimente şi au făcut demonstraţii ce ilustrează
teme din curricula şcolară. Salonul de Știință a fost
vizitat de aproximativ 1000 de elevi și profesori.
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Skills for Tomorrow: coworking with AI
Conferință organizată de Monica Belițoiu,
în cadrul Bucharest Technology Week
23 mai 2019
Ce competențe trebuie să dezvoltăm la generațiile viitoare, cum
trebuie să îi pregătim (și să NE pregătim) pentru a găsi un loc de
muncă în peisajul actual și în viitorul apropiat? Ce joburi am putea
viza? Putem coopera cu roboții în absolut toate domeniile? E un lucru
rău sau bun pentru omenire? Acestea sunt doar câteva dintre
întrebările la care au răspuns invitații Marcel Bartic (profesor de
istorie, director LLI ACADEMY) și Radu Uszkai (doctor in ﬁlosoﬁe,
cercetător în cadrul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, asistent
universitar la ASE).
Evenimentul a fost organizat în caredul Bucharest Technology Week,
festival de promovare a tehnologiei, la care ASUR participă anual.
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Evenimente organizate la 50 de ani de la aselenizare

Tehnologie pentru o lume în schimbare
Proiect coordonat de: Toma Pătrașcu
Perioadă de desfășurare: 18 iulie 2019
Parteneri: Universitatea Politehnică, București
Beneﬁciari: 100 persoane
Seminar despre noile trenduri în informatică, domeniu esențial
pentru prosperitatea companiilor. Evenimentul a fost organizat în
cadrul Centrului de cercetare CAMPUS al Universității Politehnice
București, incluzând și o vizită ghidată a laboratoarelor instituției.
La seminar a participat participat, în calitate de invitat special, Max
Braun, Systems Engineer în cadrul European Space Agency (ESA).
Max face parte din echipa de proiect a misiunii HERACLES, ce are ca
obiectiv trimiterea pe Lună a unui rover destinat a pregăti terenul
pentru următoarele misiuni cu astronauți și returnarea pe Pămînt
de probe de sol.

De la Lună la Marte și mai departe!
Proiect coordonat de: Toma Pătrașcu
Perioadă de desfășurare: 18 iulie 2019
Parteneri: Librăria Humanitas de la Cișmigiu, București
Beneﬁciari: 60 persoane
Cum este să lucrezi în cadrul Agenției Spațiale Europene
(ESA)? Cum îți poți construi o carieră în
domeniul aerospațial? Care sunt principalele proiecte
europene ce vizează Luna și Marte? Despre aceste lucruri și
multe altele au discutat cu Max Braun, Systems Engineer în
cadrul European Space Agency (ESA) și Corina Negrea,
jurnalist de știință la Radio România Cultural. Evenimentul a
fost deschis publicului larg, cu participare gratuită.
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Școala Curioșilor
Proiect realizat de: Patricia Fechet
Perioadă de desfășurare: 8-13 iulie 2019, Piatra Neamț
Website proiect: www.scoalacuriosilor.ro
Sponsor: Proiect ﬁnanțat prin programul Start ONG, lansat
de Kauﬂand România
Parteneri: Palatul Copiilor Piatra Neamț, Biblioteca
Județeană „G. T. Kirileanu” Neamț, Astroclubul Pegas din
Cotnari, Proiectul Descendenței
Participanți: 69 elevi de gimnaziu din Piatra Neamț, 10
educatori din toată țara (profesori, studenți, cercetători
științiﬁci), 21 voluntari elevi de liceu din Piatra Neamț
Buget: 5.000 RON
Școală de vară realizată de ASUR este destinată elevilor de
gimnaziu din Piatra Neamț și se desfășorară anual la Palatul
Copiilor din localitate. 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.
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BUCHAREST SCIENCE FESTIVAL

Bucharest Science Festival
Proiect realizat de: Toma Pătrașcu
Website proiect: www.bucharestsciencefestival.ro
Perioadă de desfășurare: 25-29 septembrie 2019, București
Beneﬁciari: peste 15.000 de participanți
În 2019 ASUR a organizat șasea ediție a Bucharest Science Festival. Pe durata festivalului, zeci de
evenimente, inclusiv expoziții, conferințe și dezbateri, experimente și demonstrații, proiecții de
documentare au deschis participanților perspective noi asupra Universului și vieții. Tema ediției a
fost „Homo Sapiens 2100”
Co-organizator: Planeta Științei
Sponsori: System Plus, Hewlett Packard, Promenada Mall, Waters Romania
Parteneri comunicare: Rogalski Damaschin, RockFM
Parteneri media: Radio Romania Cultural, SuntParinte.ro, Mothers and the City, Talente de
Năzdrăvani, Idei pentru părinți și copii, Otilia Mantelers
Parteneri: ITER, Editura Humanitas, Seneca Anticafe, Institutul Geologic al României, Muzeul
Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, Institutul Francez din București, Librăria Cărturești,
ESERO, EducațiePrivată.ro, British Council București, Institutul Ceh București, Eematico, ROMAERO,
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei,
Editura Nemira, European BioTech Week, Facultatea de Fizică din București, Agenția Spațială
Română, Young Engineers București; System Plus, Hewlett Packard București, Educație Privată.
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CONFERINȚA RAȚIONALILOR
IAȘI 2019

Conferința Raționalilor
Proiect coordonat de: Monica Belițoiu
Colaborator: Asociația Umanistă Română
Parteneri: Human Etisk Forbund (Norvegia), Ziarul de Iași, Librăriile Librarium Iași
Perioadă de desfășurare: 31 august-1 septembrie 2019, Iași
Buget: 12500 lei
Conferința Raționalilor este un proiect anual al ASUR, care a ajuns în 2019 la a VIII-a
ediție. Tema ediției a fost „Alegeri diﬁcile: Politică și Știinţă”, iar subiectul a fost
reﬂectat în prezentările speakerilor invitați, care au abordat tema din diverse
perspective:
●
„Statul și Biserica în România comunistă”
●
„Alegerea
sub
dublul
determinism
al
raţiunii
și
emoţiei.
O perspectivă arheologică”
●
„Despre meștesugul vaccinarisitului în Ţările Române”
●
„De ce protestăm? - Importanţa protestelor pentru România de azi”
●
„Poate tehnologia îmbunătăţi moravurile noastre preistorice?”
●
„Cosmos și Umanitate”
●
„Mediul și schimbările climatice: politica și știinţa”
●
„Raţionalitate și Persuasiune”
ASUR - Raport de activitate 2019
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CALENDARUL ȘTIINȚIFIC
EDIȚIE ANIVERSARĂ - 10 ANI

Calendarul Științiﬁc
Proiect realizat de: Monica Belițoiu
Design realizat de: Ancuța Mihaela Bîzdîc
Octombrie - Decembrie 2018
Buget: 22.000 lei
Rezultate: 17000 calendare tipărite, dintre care 85% au fost
distribuite gratuit în școli și licee din România
Este unul dintre proiectele de tradiție ale ASUR, menit să
promoveze cercetătorii și descoperirile științiﬁce care ne-au
îmbunătățit viața. Peste 90.000 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!
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O ﬂoare pentru Cuza - Ziua Laicității
Proiect coordonat de: Toma Pătrașcu
29 Decembrie 2019
Pe 29 decembrie 2019 s-au împlinit 156 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.
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Participări la conferințe internaționale
31 mai – 2 iunie 2019, Reykjavik, Islanda
ASUR a participat la reuniunea umaniștilor europeni, European Humanist
Federation (EHF), precum și la o conferință organizată de Icelandic Ethical
Humanist Association. Evenimentele au facilitat interacțiunea dintre umaniști
din toată Europa și din lume pentru a face schimb de situații și bune practice din
țările lor.
16-18 septembrie 2019, Oslo, Norvegia
Directorul Executiv ASUR, Monica Belițoiu, a participat la o serie de întâlniri
găzduite de Human-Etisk Forbund în Oslo, pentru a discuta despre continuarea
colaborării începute în 2015. În cadrul vizitei de lucru a participa și la dezbaterea
despre provocările cu care se confruntă umanismul modern în Europa de Est,
moderată de jurnalista Ingrid Brekke, din panelul căruia au mai făcut parte Csilla
Czimbalmos (Norwegian Helsinki Committee), Kaja Bryx (Asociația Raționalistă
Poloneză) și Adrian Călugăru (Asociația Umanistă Română).
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❖ 50 voluntari

❖ 55 membri

❖ +100.000 beneﬁciari

❖
❖
❖

28.000 fani pe Facebook
290 abonați pe Youtube
Peste 150 apariții în presă

+ 81.000 RON
fonduri atrase
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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 3.5%
Dacă ești persoană ﬁzică, ne poți sprijini prin redirecționarea a 3.5% din impozitul tău pe venit.
Aﬂă mai multe detalii pe http://www.asur.ro/formularul230/ .

Sponsorizează un proiect
ASUR - Raport de activitate 2018

Dacă reprezinți o persoană juridică și vrei să susții unul dintre proiectele noastre,pag.
te rugăm
să ne
14
contactezi la oﬃce@asur.ro pentru a-ți oferi toate informații de care ai nevoie.
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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
Facebook: https://www.facebook.com/secularumanisti
Youtube: https://www.youtube.com/user/ASURchannel

