Comunicat de presa
Bucuresti, 14 octombrie 2008
Concursul european Alter Ego si-a desemnat castigatorii din Romania
Initiat de Reteaua Europeana a Centrelor si Institutelor culturale (EUNIC) in cadrul Anului
European al Dialogului Intercultural, concursul s-a desfasurat in perioada 16 aprilie-15 septembrie
a.c. in 22 tari europene, printre care si Romania ( Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia,
Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Italia, , Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Marea Britanie,
Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Suedia si Ungaria).
Concursul s-a adresat tinerilor cu varste intre 14 si 18 ani si a constat in realizarea unui portret
personal alaturi de acela al unei persoane cu o alta traditie culturala, evidentiind diferente de etnie,
traditii, dar si posibilitatea dialogului intercultural. Tehnica de realizare a fost lasata la alegerea
autorului (video, fotografii,desene, text, muzica etc.).
Pe site-ul concursului (www.alterego-europe.eu) au fost postate in aceasta perioada peste 750 lucrari,
dintre care au fost declarate castigatoare 44, cate 2 pe tara.
In Romania coordonarea activitatilor dedicate acestui concurs a revenit organizatiei Salvati Copiii,
avand ca partener media Radio Romania Actualitati.
Numarul de participanti romani a fost de 25 de tineri, cu fotografii sau lucrari de desen si pictura.
Un juriu de specialisti format din profesori de arte a selectionat sase lucrari, care au fost supuse apoi
votului public. In urma acestuia, au fost declarate castigatoare doua lucrari, intitulate „Calatoare in
timp” (1084 voturi), autor: Theodora Dragan (16 ani) din Bucuresti si „Una si aceeasi: Roma si
Romanca” (438 voturi), autor: Luisa Balaban (15 ani) din Giurgiu.
Romania a ocupat un fruntas loc 4 in privinta dinamicii numarului de voturi (1084) dupa Slovenia,
Ungaria si Belgia.
Cele doua autoare romance vor participa alaturi de ceilalti tineri castigatori la un fascinant workshop
pe teme interculturale, ce se va desfasura in Danemarca, in perioada 16-21 noiembrie 2008. La
eveniment vor participa si 14 artisti europeni, printre care se numara: Anne Schönharting - o tanara
fotograf din Germania, Joshua – 2 tineri belgieni reprezentanti ai unui nou curent muzical intitulat
„street pop”, Elena Crisanti – o tanara pictorita din Italia etc.

Salvati Copiii Romania este o organizatie neguvernamentala, de utilitate publica, non-profit, care promoveaza de 18 ani drepturile
copilului, in acord cu Conventia Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Este membra a Aliantei Internationale Salvati
Copiii, cea mai mare organizatie independenta din lume de promovare a drepturilor copiilor, ce cuprinde 27 de membri si
desfasoara programe in peste 120 tari. Salvati Copiii Romania este implicata in diferite proiecte de educatie, protectie sociala si
advocacy pentru copiii din familii sarace, copiii victima a violentei, copiii victime ale exploatarii prin munca, copiii strazii, copiii
refugiati, copiii din comunitatile dezavantajate, copiii cu dizabilitati etc., lucrand cu copiii si familiile acestora pentru imbunatatirea
vietii lor de zi cu zi si crearea unor planuri de viitor. In programele derulate in anul 2007 au fost implicati peste 30.000 de copii.
Salvati Copiii isi utilizeaza experienta globala pentru a obtine din partea organismelor guvernamentale decizii si initiative de pe
urma carora sa beneficieze toti copiii. Pentru mai multe informatii despre programele Salvati Copiii Romania vizitati
www.salvaticopiii.ro

O parte din lucrarile castigatoare vor fi selectate pentru o expozitie care va fi prezentata in unele
tari din Europa prin reteaua EUNIC. De asemenea, lucrarile vor putea fi vizualizate si on line, pe un
site special creat si pe DVD, iar castigatorii vor fi numiti ambasadori ai dialogului intercultural in
scoli, centre culturale si comunitare, institutii guvernamentale si politice.
Mai multe informatii despre concurs, lucrari si castigatori sunt disponibile pe www.alteregoeurope.eu.

Pentru informatii suplimentare contactati:
Miralena Mamina, Coordonator Proiect, tel.: 021 311 75 96, miralena_mamina@salvaticopiii.ro
Ana Dumitru, Responsabil Comunicare, tel : 021 316 61 77, ana.dumitru@salvaticopiii.ro
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