
 

 

Conferinţa final proiect „Aleg să mă implic. STOP Bullying!” 

 

Asociaţia SPRING vă invită la conferinţa ce va marca finalul proiectului „Aleg să mă implic. 
STOP Bullying!”, organizată vineri, 27 martie 2015, între orele 13:30 şi 18:00 în sala de 
festivităţi a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti. Evenimentul se adresează 
atât profesorilor, consilieri şcolari, psihologilor şi altor profesionişti din instituţii de 
invăţământ şi din organizaţii publice şi private ce derulează sau sunt interesate să iniţieze 
proiecte similare, cât şi elevilor şi părinţilor acestora. 

Bullying-ul este o formă de violenţă ce apare atunci când o persoană sau un grup de persoane 
agresează fizic, verbal şi/sau psihologic o altă persoană care nu se poate apăra. Fenomenul se 
înregistrează cu precădere în rândul copiilor şi adolescenţilor şi este cel mai adesea 
reprezentat drept un tip de violenţă în şcoli. 

Proiectul „Aleg să mă implic. STOP Bullying!” şi-a propus să contribuie la prevenirea şi 
combaterea bullying-ului prin organizarea de activităţi educative non-formale adresate 
elevilor, profesorilor, consilierilor şcolari şi poliţiştilor. Iniţiativa este implementată de 
Asociaţia SPRING în parteneriat cu Asociaţia STAGE ONE PRODUCTION şi Asociaţia 
DIRECT în perioada 1 octombrie 2014 – 31 martie 2015, în Bucureşti. 

Conferinţa va cuprinde prezentări de bune practici privind implicarea instituţiilor publice şi a 
organizaţiilor neguvernamentale în prevenirea şi combatarea bullying-ului în rândul copiilor 
şi adolescenţilor, precum şi prezentarea principalelor rezultate obţinute în proiectul „Aleg să 
mă implic. STOP Bullying!”. De asemenea, participanţii vor putea viziona reprezentaţia 
piesei de teatru „STOP Bullying!” create în proiect şi se vor putea implica activ într-o 
dezbatere de tip World Cafe cu tema „Contribuţia noastră în prevenirea şi oprirea 
bullying-ului”. La eveniment va exista şi un punct de informare unde instituţiile şi 
organizaţiile ce au implementat proiecte despre bullying şi alte forme de violenţă în şcoli pot 
expune materiale de prezentare a iniţiativelor derulate. 

Pentru mai multe informaţii despre proiect, agenda conferinţei şi lista vorbitorilor care vor 
participa la eveniment, vă invităm să accesaţi website-ul Asociaţiei SPRING 
www.asociatiaspring.ro şi pagina de Facebook Aleg să mă implic. STOP Bullying Persoanele 
interesate să se înscrie la conferinţă, inclusiv la punctul de informare, sunt invitate să ne 
trimită un e-mail pe adresa andreea.romeghe@gmail.com până joi, 26 martie 2015. 

 
Proiectul „Aleg să mă implic. STOP Bullying!” este realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare 
Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen 
Bank, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societaţii Civile. 

 

 
O inițiativă a Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile 
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Susţinătorii proiectului: 

http://www.asociatiaspring.ro/
https://www.facebook.com/pages/Aleg-s%C4%83-m%C4%83-implic-STOP-Bullying/1518978461681529
mailto:andreea.romeghe@gmail.com

