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Educație interculturală și pentru cetățenie democratică 
 

Programul național Proiect: Cetățeanul 
 

Institutul Intercultural Timişoara coordonează începând cu anul 2002 activităţile Reţelei 
Internaţionale CIVITAS în România, cea mai importantă 
activitate fiind implementarea metodologiei Project Citizen / 
Proiect Cetăţeanul în cadrul şcolilor, la orele de Educație pentru 
cetățenie democratică. 

Proiect: Cetăţeanul  este o metodă inovativă de învățare prin 

proiecte, bazată pe studierea unei probleme a comunităţii locale 

ce presupune o politică publică şi care este aleasă spre studiere 

de către elevi (descrierea detaliată este disponibilă aici). 

Implementarea acesteia în România este făcută pe baza 

Protocolului de colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării nr. 40506, semnat în 

27.10.2004. 

În 2016 a fost elaborat un raport de evaluare a impactului programului și de identificare 

a opțiunilor de dezvoltare ulterioară a acestuia, în parteneriat cu Romanian-American 

Foundation. Pe baza rezultatelor unui proces de consultare cu actori cheie, a fost produs 

un plan de dezvoltare strategică. 

Cele patru direcții de dezvoltare strategică rezultate în urma proiectului și care au fost 
implementate între 2017 și 2021, sunt: 

 actualizarea metodologiei Project Citizen, cu accent pe menținerea accesibilității 
sale pentru toți elevii și pe compatibilizarea sa cu folosirea TIC; 

 realizarea unui sistem de suport cuprinzător - manual și ghid pentru profesori, 
platformă online pentru vizibilitate și comunicare, aplicație web, pachet de 
stimulente non-competitive pentru școli, profesori și elevi; 

 cursuri de formare pentru profesori; 
 un sistem eficient de management, susținere și monitorizare. 

În 2017, programul a fost relansat cu sprijinul și în parteneriat cu Fundația Româno-
Americană, cu scopul de  a pilota implementarea direcțiilor strategice menționate mai sus 
pentru dezvoltarea programului. Principalele rezultate obținute în perioada 2017 – 2021 
au fost: 

 o metodologie actualizată a Proiectului Cetățeanul adaptată la particularitățile 
curriculum-ului național; 

 un set de ghiduri pentru implementarea metodologiei – pentru profesori și pentru 
elevi; 

https://www.intercultural.ro/proiect-cetateanul/
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 un program de formare actualizat pentru profesorii de educație civică, care 
include cursuri pentru începători, sprijin post-formare pentru profesorii avansați 
și o componentă de formare online; 

 adaptarea programului de formare la mediul online; 
 platforma online https://cetateanul.intercultural.ro/ adresată elevilor și 

publicului larg; 
 platforma online https://prof.cetateanul.intercultural.ro/ adresată profesorilor 

care aplică metoda – conține un set de materiale educaționale gata de aplicat la 
clasă, atât în cadrul implementării metodei de învățare prin proiect Proiect: 
Cetățeanul, cât și pentru restul orelor de Educație pentru cetățenie democratică, 
în conformitate cu programa școlară; 

 consultări la nivel local și național cu reprezentanți relevanți din domeniul 
educației formale; 

 cursuri de formare pentru peste 600 de profesori din 10 județe și municipiul 
București; 

 implementarea metodei cu peste 11.000 de elevi.  

Programul a continuat și în anul 2021, prin cursuri de formare adresate profesorilor care 
nu cunosc metoda, precum și un sistem de sprijin pentru profesorii care aplică metoda cu 
regularitate. 

Începând cu luna august 2021 programul este susținut și prin proiectul „Cultura 
democratică, un proiect al comunității”, derulat de Institutul Intercultural Timișoara în 
parteneriat cu Asociația pentru Solidaritate, Cultură, Educație și Dezvoltare (ASCED) din 
Râmnicu Sărat și cu Academia pentru Drepturile Omului din Oslo, Norvegia. Proiectul 
beneficiază de o finanțare prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

În cadrul acestui proiect, care se derulează în perioada 1 august 2021 – 31 martie 2023 
și urmărește dezvoltarea unor grupuri civice locale care să sprijine școlile din județele 
Alba, Argeș, Botoșani, Buzău, Gorj, Hunedoara, Maramureș și Vâlcea în demersul de 
dezvoltare a competențelor pentru cultură democratică ale elevilor. 

Grupuri de profesori și cetățeni voluntari vor fi pregătite pentru a implementa 
metodologia inovativă de educație civică „Proiect: Cetățeanul”. Aceste grupuri vor activa 
pe o perioadă de 2 ani școlari în cadrul proiectului, și pe perioadă nedeterminată după 
finalizarea acestuia, ținând cont și de faptul că metoda „Proiect: Cetățeanul” este 
recomandata de Ministerul Educației în programa de Educație pentru cetățenie 
democratică. 

Activitățile elevilor sprijiniți de grupurile civice locale, derulate pe perioade de 3-4 luni, 
se vor concretiza într-o serie de propuneri de politici publice înaintate autorităților 
locale. În plus, elevii vor participa la consultări cu factori de decizie la nivel local și 
județean. 

O inițiativă de media literacy și o campanie de conștientizare a importanței implicării 
civice vor sprijini elevii în proiectele lor locale, dar vor avea și rolul de a sensibiliza 
publicul larg cu privire la această tema și de a promova proiectele elevilor în rândul altor 
elevi, al tinerilor și al adulților. 

https://cetateanul.intercultural.ro/
https://prof.cetateanul.intercultural.ro/
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Competențe pentru cultură democratică 

În 2021, Institutul Intercultural a continuat cooperarea cu Departamentul de Educație al 
Consiliului Europei  pentru a dezvolta mai departe Cadrul de referință al competențelor 
pentru cultură democratică (CRCCD) și pentru a elabora instrumente practice pentru 
implementarea sa. 

Institutul Intercultural a avut un rol foarte activ în dezvoltarea CRCCD, mai ales în ceea 
ce privește coordonarea la nivel european a procesului de testare și validare a 
descriptorilor de competență care sunt incluși în volumul 2 al CRCCD. Detalii despre 
CRCCD sunt disponibile în engleză la www.coe.int/competences și în română la 
http://ccd.intercultural.ro. În 2021 Consiliul Europei a publicat volumul suplimentar 
care prezintă descriptorii de competență pentru copii sub 10 ani, coordonat de IIT. 

Tot în 2021, Institutul Intercultural a finalizat testarea celor două instrumente menite să 
contribuie la implementarea CRCCD, respectiv Portofoliul CRCCD și Instrumentul de 
auto-reflecție pentru profesori. 

Portofoliul CRCCD  are două versiuni, una pentru elevi sub 10 ani și una standard, pentru 
elevi peste 10 ani. Elevii sunt astfel ghidați să colecteze exemple de situații, din școală și 
din afara școlii, în care manifestă comportamente care ilustrează diferite competențe 
pentru cultură democratică și să reflecteze asupra acestor situații și competențele 
respective.  

Instrumentul de auto-reflecție CRCCD pentru profesori este găzduit de IIT la 
www.trt.intercultural.ro și este accesibil și din secțiunea site-ului Consiliului Europei 
dedicată CRCCD, www.coe.int/rfcdc.  

Pe lângă acestea, Institutul Intercultural a continuat promovarea CRCCD în rândul 
profesioniștilor din domeniul educației din România și la nivel internațional. 

http://www.coe.int/competences
http://ccd.intercultural.ro/
http://www.trt.intercultural.ro/
http://www.coe.int/rfcdc
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Predarea Holocaustului și Drepturilor Omului 

IIT a stabilit un parteneriat cu Institutul Olga Lengyel pentru Studierea holocaustului și 
Drepturile Omului încă din 2015, pentru a oferi programe educaționale profesorilor din 
România. În fiecare an organizăm împreună cu Institutul Național pentru Studierea 
Holocaustului din România Elie Wiesel, un seminar de vară de 3-4 zile pentru 30-40 de 
profesori din România. 

Scopul seminarului este să contribuie la creșterea calității educației în ceea ce privește 
Holocaustul și justiția socială în România. Obiectivele programului sunt: 

• Dezvoltarea unei înțelegeri coerente a Holocaustului în România; 
• Discutarea unor metode și abordări pentru predarea istoriei Holocaustului; 
• Dezvoltarea înțelegerii profesorilor cu privire la impactul stereotipurilor, 

prejudecăților și discriminării la nivel individual, de grup și societate; 
• Dezvoltarea înțelegerii profesorilor cu privire la viața evreilor înainte și după 

Holocaust; 
• Învățarea cu privire la genocidul romilor din timpul celui de-al doilea război 

mondial; 
• Abordarea legăturii dintre educația pentru drepturile omului și educația 

privind Holocaustul ca o modalitate de a înțelege mai bine trecutul și a acționa 
în viitor; 

• Promovarea valorilor pozitive pentru o viață într-o lume diversă, cum ar fi: 
toleranță, interculturalism, dialog și aprecierea celuilalt. 

Seminarul din 2021, cofinanțat prin programul Europe for Citizens al Uniunii Europene, 
prin Dutch Jewish Humanitarian Fund și printr-o donație din partea familiei Ausnit, a 
reunit la Cluj-Napoca 32 de profesori din România. Programul seminarului a inclus 
prezentări pe teme istorice realizate de experți din România și internaționali, o mărturie 
a supraviețuitorului Holocaustului Vasile Szekely, ateliere metodologice și studii de caz, 
dar și un tur ghidat care a cuprins obiective relevante pentru viața evreilor din Cluj-
Napoca. Profesorii au avut șansa să învețe despre istoria Holocaustului și să privească 
faptele prin lentilele drepturilor omului pentru a înțelege atrocitățile trecutului și să 
identifice cele mai bune abordări pentru a-și învăța elevii să fie cetățeni activi care să se 
opună injustiției, inclusiv rasismului anti-romi. 

Ca o continuare a seminarului, profesorii au avut oportunitatea să depună aplicații pentru 
o mică finanțare pentru a implementa proiecte locale cu elevii lor, astfel încât să pună în 
practică ceea ce au învățat la seminar. Această inițiativă încurajează profesorii să fie 
inovatori și să-și implice elevii în activități de învățare participative având în centru 
tematica Holocaustului și a drepturilor omului. În același timp, aceste proiecte iau în 
considerare realitățile actuale și folosesc lecțiile furnizate de Holocaust pentru a-i motiva 
pe elevi să acționeze împotriva stereotipurilor, prejudecăților și discriminării în 
comunitățile lor. 
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Învățăm din trecut, acționăm pentru viitor – Europe for Citizens 

Două proiecte complexe legat de educația privind Holocaustul și drepturile omului în 
Europa au fost aprobate pentru finanțare de Programul UE Europa pentru cetățeni în 
2019.  

Pentru primul dintre acestea, intitulat „Învățăm din trecut, acționăm pentru viitor”, 
Institutul Intercultural Timișoara este organizația coordonatoare, iar partenerii de 
proiect sunt: Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea din Italia, 
Tsentar za Mezhduetnicheski Dialog i Tolerantnost Amalipe din Bulgaria și Asociația Big 
Picture din Polonia. 

Scopul acestui proiect este sensibilizarea cu privire la nevoia de a ne opune injustiției, de 
a acționa în sensul protejării drepturilor omului și de a ne asigura că istoria nu se repetă. 
Profesori din 4 țări (România, Bulgaria, Polonia și Italia) au fost implicați într-un proces 
care are scopul de a dezvolta competențele acestora de a preda lecții despre Holocaust și 
drepturile omului printr-o abordare intersecțională – pe de o parte, să tragă învățăminte 
din trecut și să le aplice la realitățile din ziua de azi și, pe de altă parte, să înțeleagă 
mecanismele care există astăzi pentru protejarea drepturilor omului și cum faptul că 
acestea nu au existat în trecut a permis comiterea unor astfel de atrocități.  

Principalele activități ale proiectului în anul 2021 au inclus organizarea a 4 seminarii 
naționale în fiecare din cele 4 țări implicate în proiect și 120 de proiecte locale realizate 
de profesorii participanți cu elevi și membri ai comunității locale. În anul 2022 urmează 
să fie organizată o conferință internațională și să fie finalizată o cercetare despre politicile 
și practicile de predare a istoriei Holocaustului și a drepturilor omului.  

 

Intoleranța nu-și are locul în secolul 21 – Europe for Citizens 

Cel de-al doilea proiect, cu titlul „Intoleranța nu-și are locul în secolul 21”, este coordonat 
de Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea din Italia și are ca 
parteneri următoarele organizații: Institutul Intercultural Timișoara, Terraforming South 
din Serbia și Asociația Big Picture din Polonia. 

Similar cu proiectul precedent, scopul acestui proiect este sensibilizarea cu privire la 
nevoia de a ne opune injustiției, de a acționa în sensul protejării drepturilor omului și de 
a ne asigura că istoria nu se repetă. 

Principalele activități ale proiectului în anul 2021 au inclus organizarea unui seminar 
național în Serbia și demararea de proiecte locale realizate de profesorii participanți cu 
elevi și membri ai comunității locale. În anul 2022 urmează să fie organizată o conferință 
internațională și să fie finalizat un ghid pentru predarea în manieră intersecțională a 
tematicii Holocaustului și a tematicii drepturilor omului. 
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DEMOGAMES - Democrație și jocuri: Instrumente de învățare bazate pe 

jocuri analogice și digitale pentru lucrul cu tineri  

În toamna anului 2019 Institutul Intercultural, în parteneriat cu GIGA German Institute 
of Global and Area Studies STIFTUNG (coordonator), Democracy and Human Rights 
Education in Europe (Belgia), Demokrative - Initiative für politische Bildung (Elveția), 
Asociación cultural Da2 Trucados (Spania) și Culture Goes Europe (CGE) - Soziokulturelle 
Initiative ERFURT EV (Germania), a demarat implementarea proiectului Democrație și 
jocuri: Instrumente de învățare bazate pe jocuri analogice și digitale pentru lucrul 
cu tineri (Democracy and Games: Analog and Digital Game-Based-Learning Tools for 
Youth Work - DEMOGAMES), finanțat prin Programul Erasmus+, KA205 - Strategic 
Partnerships for Youth. Proiectul are o durată de 36 de luni, între septembrie 2019 și 
august 2022. 

Proiectul DEMOGAMES se bazează pe abordarea didactică a învățării prin jocuri și aplică 
această abordare în educația pentru democrație a tinerilor cetățeni. Cunoștințele mediate 

despre procesele, normele și valorile democratice sunt deseori 
prea abstracte. În schimb, fapte foarte complexe pot fi explicate 
într-o manieră activă, participativă și atrăgătoare prin învățarea 
bazată pe jocuri. Prin acest proiect, au fost concepute și testate mai 
multe instrumente de învățare bazate pe jocuri, care mai apoi vor 
fi folosite pentru a promova educația pentru democrație în lucrul 
cu tinerii și educația non-formală, cu scopul principal de a implica 
tinerii, a crea relații între ei și a le dezvolta competențele pentru 
cultură democratică.  

Pachetul de jocuri DEMOGAMES și manualul pentru facilitatori 
care îl va însoți, va promova educația pentru democrație în sensul învățării despre, prin 
și pentru democrație. Astfel, tinerii vor fi familiarizați cu subiectul democrației într-un 
mod atrăgător și participativ prin jocuri analogice și digitale. Participarea activă sub 
formă de joc trezește interesul tinerilor pentru acest subiect și promovează învățarea 
experiențială.  

Pornind de la Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică (CRCCD) 
al Consiliului Europei, au fost concepute metode educaționale pentru a include diferite 
perspective asupra democrației și a scoate în evidență beneficiile diversității culturale 
pentru viața socială și politică, cu scopul de a crește incluziunea socială prin dezvoltarea 
unei atitudini pozitive față de democrație și UE.  

În 2021, IIT a contribuit la dezvoltarea și testarea jocurilor din pachetul DEMOGAMES și 
a susținut organizarea unui eveniment internațional de tineret în Spania, dedicat testării 
jocurilor elaborate de către tineri din diferite țări. 
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Rețeaua de Educație pentru Democrație și Drepturile Omului în Europa 

(DARE) 

Rețeaua Democracy and Human Rights Education in Europe 
– DARE (Rețeaua de Educație pentru Democrație și 
Drepturile Omului în Europa) a fost lansată oficial în 28 iunie 
2003 în Antwep (Declarația de la Antwerp cu privire la 
Educația pentru Democrație și Drepturile Omului în 
Europa). Este o rețea europeană formată în principal din 
ONG-uri, instituții de educație și furnizori de formare 
dedicați promovării cetățeniei democratice și drepturilor 
omului prin intermediul educației formale, non-formale și 
informale și învățării pe tot parcursul vieții. 

Institutul Intercultural Timișoara este membru al rețelei Dare. În 2021 IIT a participat la 
Adunarea Generală a rețelei, eveniment desfășurat online și însoțit de ateliere pe tema 
educației pentru cetățeniei democratică și a noilor provocări pentru acest domeniu în 
contextul pandemiei de coronavirus. 

Mai multe detalii despre activitățile rețelei se găsesc la www.dare-network.eu. 

 

Abordarea miturilor populare. Lucrul cu tinerii ca modalitate de a 

contracara dezinformarea și distorsionarea faptelor istorice 

Institutul Intercultural Timișoara este partener în acest proiect care a demarat în anul 
2020 și are scopul de a carta miturile și distorsionările faptelor istorice care există în 
rândul tinerilor și de a le deconstrui cu ajutorul unor instrumente de educație civică și 
istorie. 

Obiectivele proiectului sunt: 

 creșterea capacității partenerilor de a lucra cu tineri pentru a le dezvolta 
competențele de a face față miturilor populare și distorsionărilor faptelor 
istorice;  

 combaterea răspândirii știrilor false și a altor modalități de dezinformare online; 
 contracararea miturilor și distorsionărilor prin relatări bazate pe fapte istorice;  
 un discurs împotriva discriminării, segregării și rasismului;  
 combaterea manipulării și propagandei;  
 dezvoltarea gândirii critice și alfabetizare mediatică;  
 consolidarea democrației și promovarea valorilor europene. 

Principalele grupuri țintă sunt partenerii proiectului, lucrători de tineret, profesori, tineri 
și publicul general. Proiectul este implementat la nivel transnațional deoarece are scopul 
de a aduce în discuție aspecte comune diferitelor țări europene, atât istoric 
(discriminarea minorităților, ideea de țap ispășitor și de a da vina pe alții, Holocaust), cât 
și contemporan (prejudecăți și stereotipuri, știri false și discursul instigator la ură). 

file:///D:/OanaB/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YZG8WVF5/www.dare-network.eu
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Rezultate tangibile:  

 5 materiale video de aproximativ 3 minute fiecare, care vor aborda câte un anumit 
mit sau distorsiune istorică, care apoi va fi deconstruit(ă) cu ajutorul unor surse 
istorice și metodologii din educația civică și istorie.  

 Un ghid adresat lucrătorilor de tineret și profesorilor interesați să afle cum pot 
folosi materialele realizate în cadrul proiectului. 

În anul 2021 au fost organizate o serie de schimburi de tineret online, la care au participat 
elevi și tineri pasionați de istorie din Croația, Grecia, România, Serbia și Spania. Aceștia 
au urmat un proces de învățare în urma căruia au identificat o serie de mituri istorice 
populare din țările lor și au învățat cum să le deconstruiască folosindu-și competențele 
de gândire critică și de media literacy. 

Pornind de la sugestiile tinerilor, a fost inițiată realizarea a 5 scurte video-uri care 
demontează câte un mit istoric popular. Finalizarea acestor materiale video și a ghidului 
pentru lucrători de tineret și profesori va fi realizată în anul 2022. 

 

În dialog cu eroi nerecunoscuți (Unsung Hero Dialogues) 

Proiectul „În dialog cu eroi nerecunoscuți – Promovarea solidarității și diversității prin 
conștientizare și reformă la nivel de politici” a fost co-finanțat prin programul Europe for 
Citizens, s-a desfășurat în perioada 1 aprilie 2020 – 30 septembrie 2021 și a avut scopul 
de a crește gradul de conștientizare în rândul publicului european cu privire la 
importanța implicării civice în discursul social și politic și de a dezvolta competențele 
ONG-urilor. Pentru a atinge aceste obiective, proiectul s-a concentrat asupra 
următoarelor aspecte: 

 acordarea unei atenții sporite situației instabile din punct de 
vedere economic a tinerilor activiști care lucrează în ONG-uri 
mici; 
 creșterea capacității tinerilor activiști de a-și apăra 
drepturile prin acțiuni comune, creând rețele locale și 
internaționale de organizații ale societății civile din Europa și 
construind un dialog direct cu factorii decizionali; 
 creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța 
societății civile prin organizarea unei campanii internaționale 
de promovare a valorilor europene și a importanței educației 
civice în rândul unui public mai larg. 

După ce în anul 2020 a fost realizat un studiu la nivel european privind situația economică 
a celor care lucrează în sectorul societății civile și ONG-uri, precum și o Școală de Toamnă 
dedicată formării unui grup de tineri activiști în domeniul activităților de advocacy legate 
de societatea civilă, în anul 2021 au fost organizate la nivel național o serie de evenimente 
relevante și anume: 
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 câte 4 întâlniri locale cu reprezentanți ai organizațiilor societății civile și factori 
decizionali cu scopul de a analiza politicile publice legate de societatea civilă în 
toate țările participante (Estonia, Germania, Grecia, Italia, Portugalia, România) 

 câte 3 evenimente locale pentru promovarea valorii educației civice în rândul 
publicului general în toate țările participante 

 o conferință internațională în Germania, care a prezentat rezultatele proiectului. 

 

Digital Destiny 

 

Activitățile proiectului Digital Destiny, finanțat de Comisia Europeană prin programul 

ERASMUS+, au început în martie 2021 și se vor derula pe durata a doi ani. Proiectul este 

coordonat de North Consulting din Islanda și include, alături de Institutul Intercultural 

Timișoara, parteneri din Belgia (DJAPO și Mediawijs, Flemish Knowledge Centre for 

Digital and Media Literacy) și Grecia (Universitatea Macedoniei Occidentale). 

Vor fi realizate resurse educaționale deschise adresate profesorilor din învățământul 

primar pentru a realiza activități de educație pentru dezvoltare durabilă. Metodele 

propuse includ utilizarea poveștilor digitale, utilizarea de resurse digitale și abordarea de 

teme relevante pentru societate, în special cele legate de Obiectivele de Dezvoltare 

Durabilă ale ONU. Se vor realiza de asemenea resurse care să faciliteze implicarea 

părinților în educație. Abordarea didactică originală ce va fi elaborată va avea la bază 

Cadrul de Referință al Competențelor pentru Cultură Democratică. 

În 2021 a fost realizată o analiză, pe bază de chestionare și focus grupuri a situației 

actuale și a nevoilor percepute de profesori și părinți din Islanda, Belgia, Grecia și 

România. A fost avut în vedere și modul în care se poate învăța din experiența generată 

de pandemie cu privire la utilizarea tehnologiei digitale în educație și la implicarea 

părinților în susținerea învățării la copii de ciclul primar. 

Pe baza analizei realizate partenerii vor elabora un cadru metodologic și un pachet de 

resurse digitale. Aceste resurse vor fi testate de profesori care vor urma un curs de 

formare internațional și apoi vor fi promovate la nivel național și european. 

Detalii despre proiect sunt disponibile la www.digitaldestiny.eu . 

 

 

  

http://www.digitaldestiny.eu/
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Diversitate, incluziune și participare 
 

Track and Field for All 

Început în anul 2020, proiectul Track and Field for All este un proiect inovator care își 
propune să utilizeze sportul pentru integrarea socială și culturală. Proiectul se 
concentrează pe participarea tinerilor la activități sportive, în special de atletism, în locuri 
în care astfel de activități nu sunt atât de practicate, din acele cartiere și străzi în care 
copiii și tinerii trăiesc în condiții defavorizate. 

Principala prioritate a proiectului vizează încurajarea participării la activități sportive a 
copiilor și tinerilor, cu vârste cuprinse între 12 și 24 de ani, care aparțin în principal 
grupurilor cu mai puține oportunități, în special migranților și minorităților etnice, cum 
ar fi romii. Atletismul constă dintr-o serie de discipline care pot fi desfășurate de tineri 
indiferent de sex și are, de asemenea, avantajul că nu necesită echipamente mari sau 
costisitoare sau echipe sau structuri complexe. 

Partenerii acestui proiect sunt organizații din Cipru, Italia, Polonia, România, Slovenia, 
Spania și Turcia. Proiectul include diverse activități în anii 2020-2022 și este cofinanțat 
prin programul Erasmus +. 

În 2021 au fost elaborate o serie de module de formare pentru animatori de activități 
sportive adresate tinerilor din medii defavorizate. 

 

Oameni pregătiți pentru viitorul Vulcanului 

Proiectul “Oameni pregătiți pentru viitorul Vulcanului” este finanțat prin Programul POCU 

2014-2020. Institutul Intercultural Timișoara este 

partener alături de SC. Interlog Com SRL, în calitate de 

Promotor de proiect, Municipiul Vulcan și Liceul 

Tehnologic Mihai Viteazu Vulcan. Proiectul are o durată 

de 30 de luni, începând cu luna aprilie 2021. 

Plecând de la un obiectiv general generos, proiectul își 
propune să contribuie la „Reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în 
zone urbane marginalizate total sau parțial pe teritoriul 
municipiului Vulcan, prin implementarea de măsuri 
integrate care vizează: îmbunătățirea calității vieții, 
creşterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de 
viață (infrastructură, acces la servicii, locuire) prin 

creșterea economică în teritoriul SDL şi prin măsuri specifice de ocupare pentru un 
număr de 740 persoane timp de 30 luni. ” 
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În cadrul proiectului, Institutul Intercultural Timișoara își aduce contribuția prin 
implementarea a două subactivități: A 5.1. Acțiuni de combatere a discriminării în rândul 
persoanelor din comunități marginalizate și activitatea A 5.2 - Acțiuni de inovare socială 
– realizarea de parteneriate la nivelul comunității. Aplicând mijloace specifice animației 
socio-educative, a educației interculturale și ale guvernanței participative, Institutul 
urmărește atingerea unor rezultate calitative ce vizează schimbarea de mentalități, 
comportamente și atitudini atât la nivelul populației majoritare cât și la nivelul populației 
din comunitățile marginalizate, cu accent pe copiii și tinerii aflați în situații de excluziune 
socială, educațională, culturală din municipiul Vulcan. 

În anul 2021, la nivelul grupului țintă și al populației a început implementarea ambelor 
subactivități prin aplicarea de chestionare pentru identificarea cazurilor de discriminare; 
informarea membrilor grupului țintă privind discriminarea în general și în vederea 
identificării situațiilor de discriminare  în care s-au aflat; evenimente sportive adresate 
tinerilor din comunitatea majoritară și comunitatea romă; întâlniri între cetățenii din 
comunitățile marginalizate pentru identificarea problemelor cu care se confruntă și a 
soluțiilor propuse; realizarea de parteneriate în comunitate și deschiderea dialogului 
între cetățeni și autoritățile locale. 

 

Dezvoltarea capacității civice a comunităților rurale prin capacitarea 

comunităților de romi din mediul rural 

Proiectul „Dezvoltarea capacității civice a comunităților rurale prin capacitarea 
comunităților de romi din mediul rural” a demarat în 2021 pentru o perioadă de aproape 
2 ani - până la mijlocul anului 2023 - coordonat de Centrul de Resurse pentru Regenerare 
Urbană, în parteneriat cu Asociația Nevo Parudimos și cu Institutul Intercultural 
Timișoara. Proiectul este susținut printr-o finanțare nerambursabilă din Granturile 
Spațiului Economic European și Norvegiene, prin intermediul programului ACTIVE 
CITIZEN FUND. Operator de program: Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi.  

În grupul țintă sunt vizate 800 de persoane vulnerabile dintre care: 

 minimum 500 de persoane de etnie romă 
 minimum 500 de tineri  
 25 de reprezentanți ai autorităților publice locale care își vor dezvolta capacitatea 

de dezvoltare și gestionare a proiectelor de dezvoltare comunitară 
 25 de cadre didactice care vor beneficia de programul de instruire în educație 

interculturală. 

Aria de implementare a activităților în județul Timiș include municipiul Timișoara și 
localitățile (în ordine alfabetică) Checea, Chevereșu Mare, Măguri - Lugoj, Pesac, Periam, 
Sânpetru Mare, Saravale, Satchinez. 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ: 

 850  de persoane beneficiare de măsuri de creștere a capacității 
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 500 de persoane din grupuri vulnerabile mobilizate în activități de advocacy 
privind propriile nevoi 

 500 de persoane din grupuri vulnerabile consultate 
 1 model nou și îmbunătățit de adresare a nevoilor grupurilor vulnerabile 
 800 de persoane beneficiare de campanii de conștientizare privind rolul 

organizațiilor societății civile în societate 
 10 acțiuni în instanță sprijinite de echipa de proiect. 

Institutul Intercultural Timișoara este implicat în derularea părții de educație 
interculturală a proiectului.  

 

ARMS – Servicii de asistență pentru migranți în partea de vest a României 

Proiectul ARMS este coordonat de Asociația LOGS - Grup de Inițiative Sociale în 
parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara și este susținut financiar prin programul 
Active Citizens Fund. 

Proiectul își propune să crească capacitatea grupului vulnerabil reprezentant de 
imigranți care ajung în zona de Vest a României, fără intrare legală, solicitanți de azil și 
refugiați cu o formă de protecție în România, prin:   

 acordarea de servicii de consiliere și informare privind servicii disponibile oferite 
de autorități, 

 asistență medicală și materială de urgență (alimente, produse de igienă, 
îmbrăcăminte) 

 servicii de integrare pe termen scurt prin oferirea de activități de formare privind 
deprinderi de viață și accesare locuri de muncă, precum și activități cu scopul de a 
facilita depășirea traumelor și de a realiza un schimb intercultural.   

IIT este responsabil cu asigurarea vizibilității proiectului, atât la nivel local, cât și la scară 
națională. 

 

IIT face parte din Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților 

Institutul Intercultural 
Timișoara face parte din 
Coaliția pentru Drepturile 
Migranților și Refugiaților 
(CDMiR): Coaliția a fost 
înființată în 2017, ajungând ca 

acum să înglobeze 22 de ONG-uri din toate regiunile României, precum și 5 susținători 
din mediul academic și din cadrul organizaţiilor  internaționale. Membrii CDMiR acoperă 
un număr larg de domenii de expertiză, inclusiv cercetare, advocacy, asistenţă materială, 
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juridică şi medicală, orientare culturală şi dialog intercultural. Până în prezent, este unica 
entitate de acest gen activă în domeniul migraţiei, azilului şi integrării din România. 

Misiunea Coaliției este de a se asigura că fiecărui migrant și refugiat îi sunt respectate 
drepturile personale, civice, economice și sociale de care beneficiază pe teritoriul 
României. În acest sens, CDMiR va coordona activități de advocacy, va monitoriza efectele 
acestora, va interacţiona cu decidenţii politici şi va influența decizia publică în domeniul 
migrației în mod transparent şi echitabil. 

Principalele obiective ale Coaliției sunt: îmbunătățirea imaginii migranților și refugiaților 
în spațiul public printr-o strategie unitară de comunicare, respectiv optimizarea 
accesului migranților și refugiaților la drepturi prin corectarea unor prevederi 
contradictorii / nefundamentate pe principii de drept / justiție socială din legislația în 
vigoare și prin îmbunătățirea unor practici / prevederi legislative cu impact asupra 
drepturilor lor fundamentale. 

Activitățile Coaliției includ: 

• elaborarea de documente de poziții asupra oricăror aspecte de interes din 
practicile, legislația și politicile de migrație, menite să elimine disfuncționalitățile în 
aplicarea acestora; 
• organizarea de sesiuni de informare / pregătire, seminarii, conferințe, evenimente 
care au ca scop informarea publicului și actorilor despre aspecte (sensibile) legate de 
migrație; 
• inițierea unor dezbateri, inclusiv publice, pe domenii de interes; 
• participarea la ședințele și întâlnirile organizate de instituțiile publice și alte tipuri 
de organizații în domeniul migrației; 
• monitorizarea presei în domeniul migrației; 
• participarea la elaborarea și ajustarea indicatorilor de integrare și monitorizarea 
colectării acestora de către instituțiile publice; 
• monitorizarea implementării politicilor publice și a activității actorilor cu 
responsabilități în domeniul migrației. 
 

IIT - membru în consiliul director al GAL Vulcan  

Urmare a proiectului “Acum pentru viitorul 
Vulcanului”, implementat în perioada 
august 2017- decembrie 2017, IIT a 
desfășurat activități specifice ce derivă din 
calitatea de fondator și membru în Consiliul 
Director al GAL Vulcan. 

IIT insistă pe importanța implicării și consultării membrilor comunităților vizate si a 
inițiat discuții în vederea realizării de activități de dezvoltare a capacitații comunităților 
vizate, de a participa la un dialog sistematic cu municipalitatea și cu GAL, aceasta fiind de 
fapt esența intervențiilor de tip DLRC (dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea 
comunității), ca instrument inovator de abordare a excluziunii si marginalizării sociale, 
propus de Comisia Europeana pentru perioada 2014-2020. 



Institutul Intercultural Timișoara – Raport anual 2021 

 
 

16 

Tineret 

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret Timișoara 

Institutul Intercultural Timișoara este membru activ în cadrul structurii de consultare 
publică a tinerilor din Timișoara. IIT a fost unul dintre membrii fondatori a Consiliului 
Consultativ pe Probleme de Tineret, care este o structură consultativă fără personalitate 
juridică care funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi 
monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. În prezent 
CCPTT este coordonat de Primăria Municipiului Timișoara și desfășoară întâlniri de 
consultare periodice.  

 

Youth Express Network 

Institutul Intercultural Timișoara este membru activ în cadrul rețelei europene de tineret 
pe incluziune socială din 1996. În 2021, IIT a continuat comunicarea cu organizațiile 
membre ale rețelei, având ca scop principal implicarea tinerilor în activități non-formale 
care să le dezvolte competențele în domeniul incluziunii sociale, drepturilor omului și 
cetățeniei democratice.  
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Politici și culturale 
 

Programul „Timișoara Capitală Europeană a Culturii” 2023 

În 2021 IIT a sprijinit procesul de pregătire a implementării Programului „Timișoara – 
Capitală Europeană a Culturii 2023” prin realizarea unui studiu centrat pe evaluarea 
percepției publicului cu privire la unele aspecte ce țin de dimensiunea europeană a 
programului. 

Acest studiu, realizat de Institutul Intercultural Timișoara la solicitarea Asociației 
Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în cadrul unui proiect finanțat de Consiliul 
Judeșean Timiș, și-a propus să contribuie la inițierea unui proces pe care îl dorim 
sistematic, coerent, transparent și participativ de punere în practică a angajamentelor 
prevăzute în docarul de candidatură și a cerințelor stabilite de Comisia Europeană cu 
privire la monitorizare și evaluare. 

Studiul a fost realizat în noiembrie 2021 pe baza unui chestionar online la care au răspuns 
815 persoane din zona metropolitană a Municipiului Timișoara. În ciuda limitărilor 
determinate de contextul pandemiei de COVID-19, de timpul limitat disponibil și de 
complexitatea problematicii analizate, studiul a permis identificarea unor prime 
elemente care să fie avute în vedere în etapele următoare în legătură cu dimensiunea 
europeană a programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii. Rezultatele obținute 
pot fi folosite, pe de o parte, ca reper inițial la care să se raporteze viitoare studii centrate 
pe măsurarea impactului pe care activitățile ce vor fi realizate în 2022 și 2023 în contextul 
capitalei culturale din perspectiva dimensiunii europene. Pe de altă parte, aceste 
rezultate vor putea orienta pregătirea și realizarea activităților, astfel încât acestea să 
contribuie cât mai eficient la consolidarea sentimentului de apartenență la un spațiu 
cultural comun european și la întărirea atașamentului timișorenilor față de valorile 
europene comune, inclusiv cu privire la aprecierea diversității culturale la diferite 
niveluri, de la cel local, la cel european. 

În faza de pregătire au fost realizate consultări la care au participat, pe lângă 
reprezentanți ai Asociației Timișoara – Capitală Europeană a Culturii, reprezentanți si 
Centrului de Proiecte al Primăriei Municipiului Timișoara și ai mai multor instituții și 
organizații cu rol activ în cadrul programului, precum și specialiști în domeniu. Colectarea 
datelor a fost sprijinită de acțiunile unui grup de voluntari. Chestionarul utilizat a devenit 
o veritabilă platformă de exprimare în legătură cu problematica vizată, oferind o imagine 
interesantă și nuanțată a modului în care este percepută perspectiva asumării în 2023 a 
titlului de capitală europeană a culturii.  
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Conacul Mocioni din Foeni 

În 2021 au început activitățile proiectului de reabilitare și punere în valoare a Conacului 
Mocioni de la Foeni, un monument din secolul XVIII aflat la aproximativ 50 km de 
Timișoara. Proiectul este implementat de Consiliul Județean Timiș, în parteneriat cu 
Institutul Intercultural Timișoara și NORTH Consulting ehf Islanda și de derulează în 
perioada 25.05.2021 – 30.04.2024, fiind, co-finanțat din Granturile SEE 2014 – 2021 prin 
Programul RO-CULTURA, bugetul județului Timiș, bugetul IIT și bugetul de stat. 

Conacul Mocioni din Foeni a fost construit în anul 1750 ca reședință nobiliară a familiei 
de Mocioni, cunoscuți cărturari, filosofi și politicieni de origine aromână care au militat și 
sprijinit drepturile, educarea și emanciparea românilor din Transilvania în perioada 
dominației austro-ungare. 

Institutul Intercultural Timisoara este responsabil de implementarea Planului de 
valorificare a monumentului istoric restaurat, care se va realiza pe o durată de 15 luni, 
începând din a doua parte a anului 2022. 

Planul vizează fondarea unui centru pentru activități culturale, educaționale și artistice, 
care să pună în valoare talentele, creativitatea și patrimoniul cultural aflate în arealul de 
intervenție, având o zonă de incidență care integrează palierul local, regional și 
internațional ca adresabilitate. 

 

Participări la consultări, conferințe și workshop-uri 

 Proiectul InclusiveArt - Acces la cultură pentru copii și tinerii dezavantajați 
implementat în perioada 2017-2018, are impact nu doar local, ci și internațional. 
Datorită coerenței activităților și rezultatelor, proiectul a fost selectat de DG 
REGIO pentru a fi prezentat ca un exemplu de abordare bună pentru incluziunea 
culturală a grupurilor marginalizate în cadrul Festivalului Balkan Trafik. În cadrul 
evenimentului Digital Crossborder Debates, care a avut loc pe 21 aprilie 2021, 
proiectul a fost prezentat în secțiunea Incluziune, o dezbatere în streaming live. 
Alături de Institut, în cadrul prezentării a fost implicată și partenerul sârb Terra 
Kikinda. 

 Ca urmare a eforturilor Institutului Intercultural, la sfârșitul anului 2021, Direcția 
de Asistență Socială Timișoara a invitat Institutul să facă parte din Grupul de Lucru 
Kuntz pentru a dezvolta un plan comun de acțiune pentru comunitatea de romi 
din Kuntz. 


