Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând
minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
Titlul proiectului: Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii support pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini
Număr de identificare al contractului: POCU/717/5/1/142450

Concursul „Discriminarea lasă urme. Spune NU discriminării!” are ca scop conștientizarea
importanței egalității de șanse și combaterii fenomenelor de discriminare și bullying, întâlnite
frecvent în școli.
Concursul este structurat pe 2 niveluri de vârstă:
- Vârsta 6 – 10 ani
- Vârsta 11 – 18 ani
Concursul se dorește a fi o competiție care să încurajeze elevii și să dezvolte capacitatea de
exprimare artistică asupra unei probleme foarte delicate, respectiv aceea a discriminării.
În acest context, fiecare participant poate să opteze, în cadrul categoriei de vârstă la care se
încadrează, pentru oricare dintre secțiunile fotografie, desen, grafică și/sau pictură. Lucrările
trebuie să fie individual concepute, nu se accepta în această competiție participarea în grup la
realizarea unei lucrări.
Lucrările (fotografie, desenul, grafica și/sau pictura) cu tematica discriminării/nediscriminării/
egalității de șanse/bullyingului vor fi însoțite de un titlu sau de un text scurt care să reflecte
mesajul pe care participantul dorește să îl transmită. Este obligatoriu să se specifice numele,
vârsta participantului și un număr de telefon la care poate fi contactat în vederea comunicării
rezultatului evaluării.
Lucrările vor fi prezentate/ transmise în format fizic, cu format maxim A3 și vor fi transmise în
perioada 6 aprilie - 23 mai 2022, împreună cu formularul de prelucrare a datelor cu caracter
personal completat și semnat de părinte/tutore.
Lucrările se depun la adresa Mun. Săcele, strada Aleea Episcop Popeea nr. 20 (incinta Liceului
Tehnologic Victor Jinga, sucursala ADDJB), miercuri, între orele 15:00-17:00 sau se transmit prin
curierat la adresa: strada Institutului nr. 35, birou 25-26, în cadrul Centrului de Afaceri, Transfer
Tehnologic și Incubator de Afaceri (CATTIA), Municipiul Brașov. În cazul în care nu aveți
posibilitatea să ne transmiteți materialele prin mijloacele mai sus menționate, va rugăm să ne
contactați la telefon: 0268/470505.
Evaluarea lucrărilor se va realiza în perioada: 24 mai – 03 iunie 2022
Anunțarea rezultatelor se va face în perioada: 04 -10 iunie 2022
Topul celor mai bune lucrări va fi realizat de un juriu care va cuprinde atât reprezentanți ai
organizatorului, dar și experți în domeniul artelor vizuale.
Premiile oferite câștigătorilor constau în participarea la tabăra tematică de 7 zile realizată de
către organizatorul concursului. Lucrările vor fi premiate astfel:

- Cele mai bune 10 lucrări ale copiilor în vârstă de 6-10 ani vor fi premiate prin participarea
câștigătorilor la tabăra de vacanță cu tematica combaterii discriminării și promovării egalității de
șanse;
- Cele mai bune 15 lucrări ale copiilor în vârstă de 11-18 ani vor fi premiate prin participarea
câștigătorilor la tabăra de vacanță cu tematica combaterii discriminării și promovării egalității de
șanse.
Concursul „Discriminarea lasă urme. Spune NU discriminării!” este organizat în cadrul
proiectului „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din
teritoriul SDL Gârcini” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
Prioritară - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe
cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/ operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC. Beneficiarul este Primăria Municipiului Săcele, iar
proiectul este implementat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov,
Fundația AGAPEDIA România, Asociația Comunității Gârcini, Școala Gimnazială Nr. 5 Săcele,
Liceul Tehnologic Victor Jinga, Spitalul Municipal Săcele. Concursul este organizat de Agenția de
Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, în cadrul activității A6.1. Sesiuni de informare tematice
pentru promovarea egalității de șanse și nediscriminării” din proiect.
Informații suplimentare se pot obține de la Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, la
telefon: 0268/470505, iar persoanele de contact sunt:
Magda Dinu – email: magda.dinu@addjb.ro;
Mădălina Cristea-Ioan – e-mail: madalina.cristea-ioan@addjb.ro;
Igor Cojocaru – email: igor.cojocaru@addjb.ro;

