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Descriere ACMIM: 

ASOCIAŢIA COPILUL MEU INIMA MEA este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, independentă şi 
apolitică, înfiinţată oficial în anul 2009. 

Din 2009 ACMIM este membră a asociaţiei europene ECHDO (European Congenital Heart Disease Organisation), cu 
misiunea de a urmări interesele copiilor şi adulţilor cu defecte congenitale cardiace www.echdo.org, din 2012 
membră EURORDIS (Asociaţia Europeană a Bolilor Rare), din 2012 membra DIA Asociatia Globala pentru 
Inovatie Terapeutica si Stiinta Regulatorie (diahome.org), iar din 2016 este membră COPAC. 

MISIUNEA asociaţiei este de a face orice demers este necesar pentru a putea salva viaţa fiecărui copil cu probleme 
cardiovasculare (legislaţie, stabilirea relaţiilor cu spitale care pot salva aceste vieţi, strângerea de fonduri). De 
asemenea ne propunem să demarăm şi să implementăm acţiuni prin care orice copil cu probleme cardiovasculare să 
aibă şansa la o viaţă normală. 

BENEFICIARII asociaţiei sunt copiii şi tinerii cu boli cardiovasculare, rudele acestora, precum şi alte categorii de 
persoane aflate în dificultate. 

Defecte cardiace 
Defectele congenitale la inimă sunt dintre cele mai des întâlnite malformaţii la naştere. Opt din 1000 de persoane 
(0.8%) sunt afectate şi această cifră este aproximativ egală peste tot în lume. În timp ce defectele cardiace individuale 
pot fi nesignifiante şi dispar în timp, ele însă pot fi de asemenea extrem de grave şi pot pune viaţa în pericol. 
Aproximativ 40% dintre malformaţii sunt mai complexe, necesitând tratament special şi chiar o serie de operaţii. 

Defectele congenitale la inimă pot avea grade diferite de serveritate şi o gamă variată de simptome. Un defect 
congenital cardiac minor se poate transforma rapid în unul simptomatic, care necesită identificarea şi tratarea imediată. 
Pe de altă parte, defectele congenitale cardiace grave pot ramâne nedetectate o lungă perioadă de timp, dacă nu apar 
şi simptome secundare, periclitând astfel posibilitatea unui tratament. 

Nu ştim de ce unii copii se nasc cu defecte cardiace. Boala nu este ereditară, deşi are o incidenţă puţin mai crescută 
în unele familii decât în alte. Aproximativ 20% dintre copiii cu defectele congenitale la inimă suferă de asemenea şi de 
altă boală congenitală. De exemplu, aproximativ 1/3 dintre copiii cu defectele congenitale cardiace au şi Sindromul 
Down (Trisomy 21). Numeroşi alţi factori (infecţii virale, medicamentaţie, chimicale, etc.) pot afecta dezvoltarea inimii 
dacă intervin în etape critice ale sarcinii. 

http://www.echdo.org/
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DESCRIERE PROIECTE: 

Deschide-ți Inima! 
 
Asociatia “Mellos” si Palas Iasi prezinta evenimentul muzical al anului la Iasi–a VII a editie a Festivalului International 
pentru tineret “Crystal Stars Music Fest”, in parteneriat cu Radio Iasi, Asociatia “Copilul meu-inima mea”, Asociatia 
Grupurilor Locale de Tineret, Palatul Copiilor si Apollonia TV. 
 
Cei 3.886,45 lei, la care se adaugă donația de 200 lei din partea Asociației Mellos, strânși la evenimentul 
caritabil ”Deschide-ți Inima”, au fost folosiți pentru organizarea de momente distractive, lecturarea poveștii Inima 
Fermecată din seria ”Poveștile lui Bucurilă”, oferirea de dulciuri, pizza, sucuri, cărți de colorat și alte surprize, pentru 
copiii de la secțiile de cardiologie și oncologie de la Spitalul Sf. Maria din Iași.  
 
Data eveniment: 3-4 Noiembrie 2018 
Buget: 4.000 lei 
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CASĂ NOUĂ PENTRU FAMILIA PETRACHE 
 

Data eveniment: Noiembrie 2017 – Octombrie 2018 
Buget: 45.000 lei 

În Noiembrie 2017 Familia Petrache din satul Bosia, comuna Ungheni s-a trezit cu casa în flăcări. Familia este 
formată din cei doi părinți și cinci copii cu vârste între 5-17 ani. Daniela, fata cea mare, s-a născut cu o malformație 
cardiacă și cu greu poate duce o viață normală.  
 
S-au mutat cu toții la bunica, o casă sărăcăcioasă ce stă să se prăbușească, care cu greu poate găzdui atâtea 
suflete. ACMIM, împreună cu mai mulți voluntari a început să strângă materiale pentru rafacerea casei. Un proces 
anevoios și foarte costisitor.  
 
În cele din urmă ACMIM a reușit să ia legătura cu o fundație din Olanda, prin intermediul doamnei Elis de la ”Arca lui 
Noe” care a construit o casă nouă, rapidă pentru familia Petrache. ACMIM s-a ocupat și de turnarea fundației 
necesară pentru noua casă. Astfel în toamna lui 2018 familia Petrache a putut să se mute într-o casă nouă. 
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Proiect: Bucurie şi terapie pentru copiii cu dizabilităţi! 
Perioada proiect: August-Noiembrie 2017 
 
Proiectul ofera sansa de terapie si consiliere in aer liber, in compania cailor, poneilor si a persoanelor de specialitate. 
Hipoterapia are un caracter inovator, de un real ajutor pentru copiii cu dizabilitati, practica folosita demult in Occident, 
dar la inceput de drum in tara noastra. 
  
Obiectivul general al proiectului este oferirea de servicii specifice (psihoterapie, hipoterapie) în vederea creşterii 
capacităţii intelectuale şi creşterii nivelului de integrare socială pentru un număr de 40 tineri şi copii cu dizabilităţi 
(sindrom Down, ADHD, autism, tulburari emoţionale şi de comportament etc.),  cu vârsta cuprinsă între 4 – 18 ani din 
judeţul Iaşi. 
 
Beneficiile proiectului sunt multiple si vizibile la  copiii si tinerii cu dizabilitati vizati in proiect prin: 
- deschiderea oportunitatii de  petrecere a  timpului în aer liber; socializare  
- creşterea încrederii de sine și stabilitate emoțională,  
-  dezvoltarea atenţiei și memoriei,  
- apariția și dezvoltarea limbajului,  
- interesul, respectul și grija față de animale; 
- integrarea socială și o mai bună comunicare; 
- tonusul şi motricitatea au  înregistrat îmbunătăţiri evidente. 
Pe langa beneficiile in randul grupului tinta exista beneficii si in randul parintilor sau tutorilor acestora care indirect s-
au bucurat de dezvoltarea si progresul copiilor lor. 
Resursa umană implicată: 3 angajati, 10 voluntari 

Buget: 28.420 Lei din care 10% contribuţie proprie iar restul finanţare Consiliul Judetean Iaşi. 
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Proiect: Viața altfel pentru 40 de copii din Sîngeri – Gropnița 
Data eveniment: 28 aprilie 2016 
 
În “Săptămâna Altfel” ACMIM – Asociaţia Copilul Meu-Inima Mea a organizat la iniţiativa preotului Andrei Patrolea din 
satul Sîngeri, Gropniţa şi cu susţinerea doamnei doctor Alina Luca, o excursie de o zi pentru 40 de copii pentru a 
descoperi Iaşul. Cei 40 de copii provin din familii nevoiaşe şi nu au avut ocazia să părăsească satul natal, darămite să 
ajungă în Iași, chiar dacă Gropniţa se află la doar 35 km depărtare. 

Activități: Copiii au vizitat câteva din obiectivele de interes din Iaşi: Palatul Culturii, Biserica Trei Ierarhi, Mitropolia, Teatrul Vasile 
Alecsandri, Piaţa Unirii, Aeroportul Internaţional Iaşi, Bojdeuca lui Creangă, Palas Mall şi au descoperit misterele corpului omenesc 
împreună cu profesori de la UMF. În plus aceștia s-au delecatat cu pizza și covrigi calzi și au savurat câte o inghețată delicoasă. 

Rezultate: 40 de copii din Sîngeri – Gropnița au beneficiat de o excursie de 35 de km până în Iași unde au putut adimira frumusețea 
orașul și atracțiile turistice ale acestuia. 

Resursa umană implicată: 7 voluntari 

Buget: 5.000 lei                                               
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PROIECT: ȘI EU VREAU LA ȘCOLĂ! 
Mai-Noiembrie 2015 
 
„Și eu vreau la școală!” – Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii in randul copiilor si 
tinerilor cu domiciliul in foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est si Nord-Vest, punandu-se accent 
pe populatia romă. POSDRU /181/2.2/S/155051, Cod SMIS: 57986. 
 
În cadrul proiectului în care solicitant este Primăria Hîrlău, ACMIM este partener alături de alte 5 organizații din Iași, 
Botoșani, Hîrlău și Cluj. Principalele activități pe care ACMIM le-a desfășurat în cadrul proiectului sunt: 
 
- Organizare tabără recreativă de 6 zile la Muncelul de Jos, Pașcani, județul Iași, pentru 120 de copii beneficiari ai 
centrelor de zi înființat în cadrul proiectului. Programul taberei a inclus trei mese (mic dejun, prânz și cină), inviorare, 
jocuri interactive, ateliere de creație (desen, pictură, modelaj), jocuri de competitie, proiectie de film pentru copii, 
karaoke, concursuri de interpretare, foc de tabara, dans. Jocurile interactive au avut ca scop implicit dezvoltarea 
personală, inclusiv dezvoltarea abilităţilor sociale.  

- Organizare concurs de creație pentru toți copiii care fac parte din grupul țintă ce au fost înscriși în cadrul a 4 
centre de zi (Iași, Hîrlău, Botoșani și Dăbâca) (120 de beneficiari), 4 școli de Sâmbătă și 4 programe de tip „a doua 
șansă” (96 de beneficiari). Concursul creativ s-a desfășurat în două etape, una locală unde au participat toți copiii și 
una în Iași la Motel Bucium unde au participat 35 de finaliști. În urma concursului final de creație unde copiii au 
cântat, dansat, desenat, pictat și scris poezii s-au stabilit cele mai bune prestații. Toți copiii au primit cate un premiu 
dar cei mai buni au primit tablete, laptopuri de ultimă generație și biciclete.  
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- Alte activităţi în cadrul proiectului au vizat promovarea proiectului prin materiale de promovare, campanie on-line, 
realizarea unui album foto si realizarea unui film de prezentare a activităţilor proiectului şi impactul acestuia în 
comunitate.  
 
Proiectul “Şi eu vreau la şcoală!” a fost implementat de ACMIM pe o perioada de 8 luni, cu o echipă de 7 specialişti si 
a avut un buget de 507.140, 00 lei cu o contribuţie proprie de 2%. 
www.2Scoala.ro 
 
 
Proiect: Redecorare saloane cardiologie la Spitalul pentru copii “Sf. Maria” 
Ianuarie – Iunie 2015 
 
Saloanele de la sectia de cardiologie pediatrică de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi erau renovate şi foarte curate dar cam 
neprimitoare pentru copii. Astfel ACMIM a venit cu iniţiativa de a redecora intr-un mod prietenesc cele 11 saloane, 
holul si sala de mese cu elemente de decor ce au fost lipite pe pereti, geamuri sau agăţate de tavan. Fiecare salon 
este amenajat cu o temă: spatial, jungle, piraţi, animale preistorice etc, iar saloanele cu mai mult de 4 paturi si sala 
de mese au primit câte un televizor.  
 

 
 
Conceptul şi realizarea decorurilor au fost făcute împreună cu firma Promosfera şi a avut un buget de 7.000 euro. 
 
 
Proiect: Concert Caritabil Mihai Margineanu 
Mai 2015 
 
Pe 22 mai 2015, în Legend Pub, a avut loc evenimentul caritabil ,,Povestea unei inimi”, organizat de MChArity, un grup 
din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în parteneriat cu 
ONG-ul Asociația Copilul Meu Inima Mea. 
 

Evenimentul a fost prezentat de Adina Şuhan, moderatoare a postului local de televiziune TeleM, a debutat cu 
interpretarea vocală a solistei Isabela Niţică, a continuat cu momentul de Stand-Up Comedy al artistului Cristian 
Dumitru, finalizându-se cu prestaţia vocal-intrumentală susţinută de Mihai Mărgineanu şi de trupa sa. ,,Povestea unei 
inimi” a adus împreună  peste 150 invitaţi, care au făcut posibilă îndeplinirea obiectivului de a strânge fondurile 
necesare intervenţiilor medicale pentru o adolescentă cu posibilități financiare reduse, din localitatea Vetrișoaia, 
județul Vaslui, care suferă de Cardiomiopatie Hipertrofică Obstructivă, o afecțiune cardiacă severă.  
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În proiect au fost implicaţi peste 30 de studenti de la FEAA iar cei 4.000 lei strânşi au fost donaţi Mădălinei Biţă pentru 
a o ajuta cu tratamentele necesare bolii cardiace, deplasarii la Iasi pentru controale medicale, dar si pentru a-si 
achizitiona bunuri necesare traiului. 

 
Proiect: Concert Caritabil Tierra Sin Pan 
Februarie 2015 
 
Spectacolul “Bucuria Inimii” a fost susţinut de Formația Tierra Sin Pan la Casa Studenților Joi 12 Februarie 2015. Copiii 
din sală s-au delectat cu o scenetă inspirată din Poveștile lui Bucurilă – Inima Fermecată, iar cei mari s-au bucurat și 
de emoția transmisă de concertul susținut de formația Tierra Sin Pan. Pe durata spectacolului artista Mihaela 
Pavelescu a început pictura unui tablou inspirat de “Bucuria Inimii”. La finalul spectacolului a fost prezentat și desenul 
uriaș realizat de elevii clasei a II-a de la Şcoala Ioana, special pentru copiii cu inima specială. Atât tabloul cât și desenul 
vor fi scoase la licitație într-un eveniment ulterior. 
Printre spectatori au fost și Principesa Maria, fiica cea mică a Regelui Mihai și vedeta de televiziune Mihaela Tatu. 
 
Scopul evenimentului este schimbarea impactului psihologic pe care îl are şederea în spital asupra copiilor şi 
îmbunătăţi stării psihice a copiilor cu experienţe medicale traumatizante, prin amenajarea celor 10 saloane de la Secţia 
de Cardiologie – Spitalul Sf. Maria Iaşi, cu elemente decorative “child friendly” (stickere pe geamuri, picturi pe pereţi, 
printuri termoformate, trei televizoare pentru saloanele cu mai mult de 3 copii şi sala de mese.  
 

 
În urma vânzării biletelor la spectcol și a donațiilor, s-a strâns suma de 4.010 lei. Banii au fost folosiți la începerea 
proiectului de redecorare a saloanelor secției de cardiologie de la Spitalul Sf. Maria Iași. 
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Proiect Weekendul Poveştilor 
Iulie 2014 - prezent 
 
Odată cu creearea personajului Bucurilă şi conceperea cărţilor cu poveşti terapeutice “Poveştile lui Bucurilă”, ACMIM 
a pornit un eveniment care se doreşte a fi cu caracter de permanenţă: Weekendul Poveştilor! Astfel periodic mai mulţi 
voluntari merg la Spitalul Sf. Maria la secţiile de Cardilogie şi Oncologie pentru a face copiii să uite pentru câteva ore 
ca sunt internaţi într-un spital, să-i înveselească şi să le ofere dulciuri şi jucării. 
 
Actori, vedete sau oameni simpli merg la spital, citesc Poveştile lui Bucurilă copiilor internaţi şi le oferă o speranţă de 
mai bine. Printre vedetele care au vrut sa dea un exemplu se numără Iulia Vîntur, Mihaela Tatu, Laura Lucescu şi 
Gicuţa Luca autoarea poveştii Inima Fermecată. 
 

 

 
Bugetul pentru fiecare eveniment este de aproximativ  3.000 lei. 
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Proiect: Poveștile lui Bucurilă 
 Iulie 2014 
 

 
  
Proiectul “Povestile lui Bucurila” a fost gandit si scris pentru copiii bolnavi care au nevoie de o doza de optimism in 
drumul lung spre vindecare. Fie ca e vorba de boli cronice, invaliditati sau interventii chirugicale, suferinta pe care 
aceste afectiuni o implica pentru un copil, combinata cu experienta din spital, pot genera traume psihice greu de 
remediat. 

Scopul proiectului este acela de a-i ajuta sa inteleaga si sa accepte mult mai usor tot ce li se intampla, 
utilizand povestea ca instrument terapeutic. 

  

Obiectivele proiectului sunt: 

1. Sa imbunatateasca starea psihica a copiilor cu experiente medicale traumatizante din spitalele din Romania; 

2. Sa creasca gradul de constientizare a acestei probleme existente in sistemul medical romanesc; 

3. Sa motiveze cat mai multe persoane sa se implice in acest proiect ca voluntari; 

4. Sa ofere vizibilitate externa pentru actiunile din cadrul proiectului si pentru cei implicati; 

  

Grupul tinta caruia se adreseaza proiectul Povestile lui Bucurila este format din copiii cu varste cuprinse intre 2 si 14 
ani din spitalele de stat din Romania care sufera de boli cronice, invaliditati, sunt victime ale unor accidente, au trecut 
sau urmeaza sa treaca printr-o interventie chirurgicala, precum si copiii romani internati in clinicile din Austria, 
Germania, Italia, Spania, Franta. 
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Propunerea noastra de proiect consta in 2 etape: etapa pilot (in care se implementeaza si se testeaza ideea in 2 spitale 
de stat: Spitalul clinic de urgenta pentru copii “Sfanta Maria” din Iasi, respectiv Spitalul clinic de urgenta pentru copii 
“Marie Curie” din Bucuresti) si etapa nationala (de extindere a proiectul in cat mai multe spitale din tara). 

Pentru ca impactul proiectului sa fie unul de durata, iar implicarea echipei in schimbarea dramelor celor mici sa fie 
recurenta, o data pe luna, vom organiza Week-end-ul Povestilor. Membrii echipei – Prietenii luiBucurila, impreuna 
cu  voluntari, vor merge in vizita la copiii din spitale cu scopul de a-i face sa zambeasca. Cu fiecare poveste citita si 
clipa de joaca vom sti ca le-am oferit doza de “mai bine” de care au atata nevoie.  

 Fiind castigatorii concursului Brutariei de Fapte Buna, bugetul de 3.000 euro l-am donat Spitalului clinic de urgenta 
pentru copii “Sfanta Maria” din Iasi sub forma a diverse instrumente medicale necesare sectiei de chirurgie. 

In prezent, avem tiparite 500 de carti sub denumirea “Inima Fermecata”, carti ce au fost realizate cu sprijinul 
psihoterapeutului Luca Gicuta, textul fiind insotit de ilustratii reprezentand personaje simpatice cu o atitudine pozitiva. 
Desi create de un psiholog, povestioara “Inima fermecata” a prins viata prin intermediul unui copywriter (care a scris 
textul pe intelesul copiilor) si al unui ilustrator (responsabil cu reprezentarea grafica a cartii. 

  
Lansare proiect:  
1. Eveniment lansare (www.bucurila.ro): 
- data: 12 iulie 2014 ora 11:00 
- locatie: sala de sedinte BCR- Suc Jud Iasi; 
- participanti: Prietenii lui Bucurila, reprezentanti ACMIM, echipa care a conceput cartea (psihoterapeut, ilustrator, 
copy-writer); 
- invitati: presa locala, blogeri,  reprezentanti spital Sf Maria, 1-2 vedete locale, voluntari; 
- materiale: cartile “Povestile lui Bucurila, roll-up, baloane, pliante, tricouri, stander carti; 
  
2. Weekend-ul Povestilor (www.bucurila.ro): 
- data: 12 iulie 2014 ora 12:30 (si ulterior un weekend in fiecare luna); 
 
Mai multe detalii: 
http://www.acmim.ro/povestile-lui-bucurila-inima-fermecata/ 
http://bucurila.ro/ 
  

http://www.bucurila.ro/
http://www.bucurila.ro/
http://www.acmim.ro/povestile-lui-bucurila-inima-fermecata/
http://bucurila.ro/
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Proiect: Ziua Inimioarelor (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 
 

 
 
ACMIM organizează evenimentul de interactiune sociala Ziua Inimioarelor. Obiectivele evenimentului sunt: 
conştientizarea problemelor dar şi a soluţiilor, construirea încrederii şi a speranţelor şi orientarea către o abordare 
pozitivă a problemelor inerente. Vă invităm să fiţi alături de noi în organizarea evenimentului: Ziua Inimioarelor. In 
această zi vom fi impreuna pentru a celebra viata câştigată a multor „inimioare” şi pentru ai susţine în luptă mai departe. 
Mulţi dintre aceşti copii au avut parte de o cursă contra cronometru pentru a-şi câştiga dreptul la viaţă. Pentru alţii cursa 
abia începe.  
 
Agenda evenimentului 11 Mai Ziua Inimioarelor 
Ora 11 - întâlnire cu pacienţi, părinţi şi medici la Grădiniţa Atelier 1  
Prezentare ACMIM 
Prezentare Dr. Alina Luca - coordonator Secţie Cardiologie Pediatrică - Spitalul "Sf. Maria" Iaşi 
Prezentare Gica Luca - psihoterapeut  
 
Ora 12 - Întâlnirea părinţilor/copiilor şi a prietenilor ACMIM  
Workshop gratuit pentru părinţi: „Iubirea care creşte”! – traineri Luca Gica psihoterapeut 
şi Gabi Capanistei, psiholog. 
Workshop gratuit pentru copii: „Inimioara mea este speciala” face-painting, jocuri, concurs de pictură.  
 
Ora 14:30 - Vizită la Spitalul "Sf. Maria" Iaşi - Se vor împărţi la secţia de Cardiologie dulciuri şi jucării copiilor. 
Mai multe detalii: 
http://www.acmim.ro/ziua-inimioarelor/ 
  

http://www.acmim.ro/ziua-inimioarelor/


 

 
ACMIM Romania, Str. Nicolae I. Popa 9, Iasi,   M: 0723 343 911,   F: 0332 816 219,   E: contact@acmim.ro 

 

Proiect : “Discrimination – the key word of the century” 
 
FINANŢATOR: Youth Exchange, finantat prin Programul Tineret in Actiune. 
Buget: 18.000 euro + 2.000 euro contributie proprie 
PARTENERI: Fundaţia Alături de Voi, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Iaşi 
Open Space Association – Ungaria,Point Civic Association – support and social integration – Rep. Cehă, Adventurer 
Peace Pigeons – Turcia, Balkan Amfiktionia – Assosiacion of young people of balkan countries – Grecia,  AMAVET – 
Asociácia pre mládež, vedu a techniku – Slovacia 

DESCRIERE SCHIMBULUI DE TINERI 
Tema proiectului este discriminarea în viaţa cotidiană a tinerilor. 
Scopul proiectului este de a promova comunicarea şi înţelegerea între participanţii din diverse ţări europene. 
Obiective: 
Dezvoltarea solidarităţii şi promovarea toleranţei între tineri. 
Încurajează înţelegerea reciprocă între tinerii din ţările România, Spania, Grecia, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria. 
Promovează participarea tinerilor şi includerea celor cu posibilităţi reduse. 
Informarea  a 36 de tineri din România, Spania, Grecia, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria pe tematica discriminării. 
Participanţi: 
9 – 11 Iulie: 12 participanţi: câte 2 tineri, reprezentanţi ai organizaţiilor partenere în proiect 
30 August – 8 Septembrie: 36 de participanti: câte 6 tineri, cu vârste între 18 şi 25 de ani, din 6 ţări europene: România, 
Spania, Grecia, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria 
Beneficiari direcţi: 
48 de tineri, participanţi la cele două etape ale proiectului, la vizita pregătitoare de 2 zile şi 10 zile ale schimbului pentru 
tineri. 
Beneficiari indirecţi: 
Comunitatea ieşeană. 
Voluntarii Asociaţiei “Copilul meu – Inima mea” care vor forma echipa de organizare, datorită posibilităţii de a-şi 
dezvolta competenţe de planificare, management, abilități de comunicare şi lucru în echipă, etc. 
Voluntarii asociaţiilor partenere din ţările participante prin activităţile de diseminare ale participanţilor la schimbul de 
tineri. 
Asociaţia “Copilul meu – Inima mea” şi partenerii implicaţi în proiect pentru vizibilitate în comunitate şi expunere în 
media locală, în calitate de organizatori ai schimbului pentru tineri. 
 
Proiectul Discrimination – the key word of the century a ajuns la final 
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Discriminarea reprezintă un tabu pentru societate în general, nu numai în România. Ne confruntăm atât de des cu 
discriminarea, încât sunt cazuri în care nici măcar nu remarcăm acest fapt. Conform studiului „Discriminarea în 
România, comparativ cu situaţia din ţările vecine (Bulgaria şi Ungaria) şi cu situaţia din Uniunea Europeană”, publicat 
în 2009 de Institutul de Cercetare a Calitătii Vietii, „în România aproape o cincime din eşantion apreciază că în tara 
noastră nu există discriminare religioasă şi unul din zece respondenti că nu există discriminare nici pe baza orientării 
sexuale, nici pe baza vârstei sau dizabilitătii. 
Probabil că perceptia asupra discriminării este influentată de aşteptările populatiei: în ţările în care drepturile omului 
sunt larg conştientizate, nivelul de aspiratie în ceea ce priveşte nediscriminarea pare să fie mai înalt, ceea ce ar 
explica perceptia mai critică asupra unor tipuri de discriminare.” 
Conform acestui studiu, confirmat de realitatea cotidiană, necunoaşterea drepturilor omului, precum şi reducerea 
aşteptările pe fondul problemele existenţiale, imunizează populaţia în a mai sesiza situaţii de discriminare, indiferent 
de postură: victimă, martor sau chiar cauzator. 
Schimbarea aşteptărilor şi mentalităţii nu se poate realiza decât prin educaţie, prin informarea cu privire la tipurile de 
discriminare şi modalităţilor în care afectează individul, subiect al discriminării. 
În vederea acţionării pentru modificarea situaţiei enunţate anterior, Asociaţia Copilul Meu – Inima Mea a organizat în 
perioada 1 iulie – 1 octombrie 2010 proiectul „Discrimination – the key word of the century”, finanţat prin Programul 
Tineret în Acţiune, Acţiunea 1.1. – Schimburi de tineri. 
Proiectul „Discrimination – the key word of the century”  a urmărit reducerea situaţiilor de discriminare şi creşterea 
activităţilor de luptă împotriva discriminării în rândul tinerilor din judeţul Iaşi şi în comunităţile asociaţiilor partenere, 
prin organizarea unui schimb european de tineri pe tematica discriminarea, la care au participat 36 de tineri din 6 ţări 
europene: România, Ungaria, Grecia, Turcia, Slovacia şi Rep. Cehă. 
 

 
 
Schimbul de tineri s-a desfăşurat în perioada 30 August – 8 Septembrie 2010, în cadrul Taberei Muncel, judeţul Iaşi, 
locaţie care a permis cazarea participanţilor, dar şi o bună desfăşurare a activităţilor. 
Activităţile au fost astfel structurate în vederea implicării participanţilor în sesiuni de informare şi dezbateri pe tema 
discriminării, precum şi la organizarea unui eveniment adresat copiilor din tabăra, în data de 4 Septembrie 2010. S-a 
hotărât organizarea evenimentului în tabără datorită mixului unic de copii, sportivi – copii aflaţi în cantonament de 
fotbal, precum şi copii cu autism şi sindromul Down, de la Asociaţia Salut Prieteni din Paşcani, urmărindu-se astfel a 
se promova antidiscriminarea, toleranţa şi diversitatea în rândul copiilor prezenţi. 
În realizarea proiectului dorim să le mulţumim sponsorilor şi partenerilor: Fundatia Alaturi de Voi Romania, Directia 
pentru Tineret Judeteana Iasi, Grupul de firme Artis şi Amfiteatru. 
 
Mai multe detalii: 
http://www.acmim.ro/proiectul-discrimination-the-key-word-of-the-century-a-ajuns-la-final/ 
http://discrimination-exchange.blogspot.ro/ 
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