Comunicat de presa
ALTEREGO - ACUM ŞI ÎN ROMÂNIA!

Bucuresti, 13 iunie 2008

Salvaţi Copiii a preluat coordonarea în România a proiectului AlterEgo (un proiect
apartinand EUNIC – Reteaua Europeana a Centrelor si Institutelor Culturale) selectat de catre
Comisia Europeana pentru a marca Anul European al Dialogului Intercultural.
Prima faza a proiectului consta in organizarea unui concurs european pana la inceputul lunii
septembrie 2008, in 22 de tari membre ale Uniunii Europene.
Tinerii cu varste cuprinse intre 14-18 ani sunt invitati sa exploreze identitati diferite si variate
in comunitatile din care fac parte si sa creeze un portret dublu (folosind arta video, foto,
muzica, pictura sau sculptura): un autoportret alaturi de un portret al unei persoane dintr-un
mediu si cu traditii culturale diferite de ale sale. Lucrarile trebuie trimise pe adresa
http://www.alterego-europe.eu/ pana la 30 august 2008. Publicul larg le va viziona si vota, iar
apoi, un juriu national va selectiona doi finalisti.
Concursul este promovat la nivel national prin paginile web AlterEgo şi Salvaţi Copiii, direct
in scoli, si prin partenerul media al proiectului Radio Romania.
In toamna, proiectul AlterEgo continua cu invitarea tinerilor finalisti la un workshop
intercultural cu durata de cinci zile in Danemarca. Finalistii vor lucra cu artisti europeni care
apartin fie unei minoritati sau unei comunitati migrante. Cu aceasta ocazie, tinerii participanti
îşi vor îmbogăţi cunoştinţele despre minoritati si migratie in Europa.
La sfarsitul proiectului (ianuarie - martie 2009) lucrarile executate in acest stagiu, impreuna
cu lucrarile selectate in urma competitiei, vor fi alcătui o expozitie care va fi prezentata in
toata Europa prin reteaua EUNIC.
Toate lucrarile realizate de tineri in cadrul proiectului AlterEgo vor fi folosite ca exemple si
studii de caz in manuale in scolile europene. Ele vor fi de asemenea folosite de toti partenerii
proiectului: institute culturale, organizatii de tineret, organizatii ale diverselor comunitati, etc.
in diverse activitati pe tema dialogului multicultural.
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Finalistii concursului – avand la baza experienta acumulata – vor fi numiti ambasadori ai
dialogului intercultural in scoli, centre culturale si comunitare, dar si in institutii
guvernamentale si politice.

Contact: Sorina BUZATU si Miralena MAMINA, Salvati Copiii
Tel: 316.61.76
E mail: sorina.buzatu@salvaticopiii.ro ; miralena_mamina@salvaticopiii.ro

Salvaţi Copiii este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care promovează de 18 ani
drepturile copilului, în acord cu Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Este membră a
Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii, cea mai mare organizaţie independentă din lume de promovare a
drepturilor copiilor, ce cuprinde 27 de membri şi desfăşoară programe în peste 100 de ţări. Salvaţi Copiii
România este implicată în diferite proiecte de educaţie, protecţie socială şi advocacy pentru copiii din familii sărace,
copiii victimă a violenţei, copiii victime ale exploatarii prin munca, copiii străzii, copiii refugiaţi, copiii din
comunităţile dezavantajate, copiii cu dizabilităţi etc., lucrând cu copiii si familiile acestora pentru îmbunătăţirea
vieţii lor de zi cu zi şi crearea unor planuri de viitor. În programele derulate în anul 2007 au fost implicaţi peste
30.000 de copii. Salvaţi Copiii îşi utilizează experienţa globală pentru a obţine din partea organismelor
guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma cărora să beneficieze toţi copiii.
Pentru mai multe informaţii despre programele Salvati Copiii vizitaţi www.salvaticopiii.ro
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