
Campanie de promovare a voluntariatului şi de advocacy 
pentru nevoile şi aspiraţiile 

copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare

Program 4 – 8 iunie 2012 - Satu Mare

Luni, 4 iunie 2012 

10.00 – 10.30 : 

10.30 – 16.00 : 

Marţi, 5 iunie 2012 

11.00 – 12.00 : 

                13.00 – 14.00 : 

Miercuri, 6 iunie 2012 

12.00 – 14.00 : 

15.00 – 20.00 : 

Joi, 7 iunie 2012 

09.00 – 15.30 : 

Vineri, 8 iunie 2012 

10.00 – 11.00 : 

13.00 – 16.00 : 

Conferinţă de presă – lansarea campaniei : sediul Asociaţiei Stea, B-dul Octavian Goga nr.14
Sunt aşteptaţi reprezentanţi ai mass-mediei şi ai instituţiilor şi organizaţiilor din domeniul social.

Ziua Porţilor Deschise la Asociaţia Stea : sediul Asociaţiei Stea, B-dul Octavian Goga nr.14
Prezentare a acţiunilor asociaţiei şi program de activităţi de animaţie socio-educativă cu participare liberă.
Sunt aşteptaţi copii, reprezentaţi ai instituţiilor şi ONG-urilor şi membrii ai comunităţii sătmărene.

Vernisajul expoziţiei “Apărătorul cauzei copiilor. Povestea lui Janusz Korczak” : Muzeul de Artă, Piaţa Libertăţii, 21
Institutul Polonez din Bucureşti, în calitate de co-organizator, alături de Asociaţia Stea şi Muzeul de Artă Satu 
Mare  invită  sătmărenii  şi  mai  ales  copiii,  la  o  expoziţie  care  prezintă  viaţa  lui  Janusz  Korczak  (remarcabil 
pedagog,  gânditor  umanist  şi  scriitor  polonez evreu,  de  profesie  medic  pediatru,  care a activat  toată viaţa 
pentru egalitatea în drepturi a copiilor, ideile sale devenind fundamentul Convenţiei privind drepturile copilului).

Marş de promovare a drepturilor copiilor şi tinerilor străzii : Piaţa Libertăţii – Str. Corneliu Coposu
Toţi sătmărenii sunt invitaţi să se alăture echipei Stea cu mesaje de nediscriminare şi de promovare a incluziunii  
sociale a copiilor şi tinerilor străzii : „NU ! discriminării copiilor şi tinerilor străzii”, „Implică-te să-i învăţăm să-şi  
construiască o viaţă mai bună !”

Dezbatere în limba franceză : „Protecţia drepturilor copiilor străzii” 
Elevi  de  liceu  de la  Colegiul  Naţional  „Mihai  Eminescu”,  Colegiul  Naţional  „Ion  Slavici”  şi  Colegiul  Naţional 
„Doamna Stanca” îşi vor exprima punctul de vedere cu privire la situaţia copiilor străzii din Satu Mare şi soluţiile 
pentru respectarea drepturilor lor fundamentale, asigurându-se premisele pentru a-şi construi un viitor ai bun.

“CUPA ANTI-DISCRIMINĂRII COPIILOR ŞI TINERILOR STRĂZII “ 2012 : Baza sportivă “Ştrand”
Competiţie inter-instituţională de fotbal cu participarea unor echipe formate din reprezentanţi ai autorităţilor, 
instituţiilor, organizaţilor neguvernamentale şi tineri ai străzii împreună cu tineri din comunitate.  

Conferinţa publică „Drepturi, nevoi, servicii de asistenţă socială şi strategie pentru integrarea socială a copiilor şi 
tinerilor străzii”: Hotel Astoria, Str. Kogălniceanu nr.1

Conferinţa va reuni reprezentanţi ai autorităţilor, responsabili ai unor instituţii şi organizaţii locale şi judeţene şi 
invitaţi  de  la  Organizaţia  Internaţională  a  Francofoniei,  Ambasadele  Franţei  şi  Elveţiei,  Delegaţia  Valonia-
Bruxelles, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil şi organizaţii din ţară care lucrează cu copii şi 
tineri au străzii, în jurul unei dezbateri cu privire la drepturile, situaţia reală, nevoile copiilor şi tinerilor străzi şi 
strategiile de promovare a drepturilor lor, construind un plan de acţiune pentru integrarea socială a acestora.

Donare de cărţi în limba franceză din partea Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei către Biblioteca Judeţeană 
Satu Mare : Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Reprezentantul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei şi invitaţi de la instituţii şi organizaţii din domeniul 
social şi cultural vor asista la evenimentul festiv marcând donarea oficială a cărţilor în limba franceză.

Spectacol „Anti – discriminare a copiilor şi tinerilor şi pledoarie pentru drepturile copiilor” : Filarmonica „Dinu  
Lipatti” Satu Mare

Asociaţia Stea invită toţi sătmărenii la un eveniment cultural ce va cuprinde momente artistice pregătite de copii 
şi tinerii străzii care frecventează centrul de zi şi voluntari ai Asociaţiei Stea şi festivitatea de premiere a elevilor 
care au participat la concursul de creaţie „Anti – discriminare a copiilor şi tinerilor şi pledoarie pentru drepturile 
copiilor” a căror lucrări pot fi admirate de sătmăreni în holul Filarmonicii în perioada 4 – 8 iunie 2012.

Implică-te să construim un viitor mai bun pentru toţi copiii din Satu Mare !
Informaţii suplimentare : www.asociatiasteasm.ro , tel: 0361/884330 sau 0743174169

 
Proiect cofinanţat de către Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Ambasada Elveţiei în România, Delegaţia Valonia-Bruxelles în România, Ambasada Franţei în România 
şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare.

http://www.asociatiasteasm.ro/

