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Cristiana Chira la seminar despre drepturile
omului, la Roma
De: Robert MATEI
Capitala Italiei, Roma va fi gazda in
perioada 22-28 noiembrie a unui
seminar cu tema “Teach Me Human
Rights”. Timp de sase zile, 40 de
participanţi din 10 ţări europene
(Portugalia, Spania, Franţa, Marea
Britanie, Belgia, Italia, Germania,
România, Polonia şi Lituania), vor
dezbate teme privind drepturile
omului. 
Participanţii, tineri, voluntari, directori
de asociaţii care lucrează în domeniul
educaţie vor avea posibilitatea să
împărtăşească experienţele lor, prin prezentarea instrumentelor şi
abordărilor de cunoaştere şi înţelegere a drepturilor omului în rândul
tinerilor. 
Seminarul organizat de FICemea România, (Federation Internationale
des Centres d’Entrainement aux Methodes d’Education Active) va fi
reprezentată de ONG ASMEA (Acţiuni Sociale prin Metode Educative
Active) înfiinţată în anul 2001. Aceasta asociatie a derulat peste 10
proiecte, relevante în domeniul promovării societăţii civile prin
organizarea de acţiuni sociale concrete, în diferite domenii ale dezvoltării
durabile, contribuind astfel la dezvoltarea şi valorizarea potenţialului
uman. ASMEA va fi reprezentată la acest seminar de patru voluntari ai
asociaţiei. Astfel, din partea judeţului Mureş din delegaţie fac parte prof.
Cristiana Chira şi studenta Mihaela Romonţi, iar din partea judeţului Alba
studenţii Mihaela Verdeş şi Laurenţiu Onac.”E al patrulea proiect la care
eu particip cu ASMEA din care două se implementează şi în Târgu-
Mureş, voluntariatul în rândul tinerilor este foarte apreciat în Europa şi
aşa ar trebui să fie şi la noi”, a declarat Cristiana Chira.
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