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APRILIE – DECEMBRIE

Ne alăturăm proiectului
American Councils for
International Education pentru
a marca ziua în care ne amintim
de Martin Luther King și de
contribuția sa la democrație.

Ghidul ilustrat al comunismului
românesc a fost tipărit și
distribuit deja în peste 3000 de
exemplare. Campania
va continua și în 2019, în alte
licee din țară.
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Echipa FAPT a câștigat o
ﬁnanțare YouthBank și va
organiza în Alba Iulia o
simulare a Parlamentului
European, cu dezbateri în
comisii și în plen.

UNIUNEA
MEA
EUROPEANĂ

Discuții și ateliere organizate de tineri. De la
gestionarea emoțiilor la educația sexuală, de
la securitatea online la alimentație, „tinerii
din ziua de astăzi” dezbat subiecte serioase.

INVESTIGATOR
JUNIOR
FEBRUARIE
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#ABC

Promovăm valorile și proiectele
europene în parteneriat cu
Europe Direct Regiunea Centru.
În 2019 sunt planiﬁcate o serie
de dezbateri în centrele
universitare din regiunea Centru
și o tabără pentru studenți,
toate focalizate pe teme legate
de Uniunea Europeană.

Romana Puiuleț, Ana Poenariu și Daniel Bojin
de la Rise Project pregătesc noua generație
de jurnaliști de investigație.
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Funky Citizens
Expert Forum
teleleu.eu
Declic
GHEPart
Deschide Roșiorii

RITM: TOBE
ȘI POEZIE

Promovăm creativitatea și expresia artistică
printr-un eveniment inedit: o seară de
poezie și muzică.
Alături de Andrei Marcovici și Radu Vancu,
testăm diferite instrumente de percuție și
ascultăm poezii contemporane.

FEBRUARIE DECEMBRIE

cineFORUM
Proiecții de ﬁlm de artă și
documentar la Casa Forum.
Filme programate:
+ Distanța dintre mine și mine
+ Birds of passage
+ Amanda
+ Cabală la Kabul
+ A șaptea pecete
+ Persona
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Decât o revistă
Consiliul Național al
Elevilor
Create.Act.Enjoy
Vă vedem din Sibiu

Fundația Comunitară Alba
Europe Direct Regiunea Centru
Hotel Transilvania
Muzeul Național al Unirii
Museikon

Consiliul Județean Alba
Primăria Municipiului Alba Iulia
Universitatea
„1 Decembrie 1918”
Casa de Cultură a Studenților
Alba Iulia

Rise Project
Recorder
saﬁelumina.ro
dela0.ro
Centrul de Investigații Media
Ceau Cinema

VedemBERGMAN
Proiecții speciale și discuții
despre arta unui cineast
major - Ingmar Bergman.

TiFF
Prisma
Diaspora Civică Berlin
Balamuc
Centrul pentru studiul
democrației

APRILIE – MAI

TERAPIE
PRIN ARTĂ
Proiect implementat la
Spitalul Județean Alba,
împreună cu Asociația
Create.Act.Enjoy din Cluj.
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Pe lângă aceste expoziții permanente,
organizăm expoziții temporare, atât la Casa
Forum, cât și în diverse spații alternative.

Momente artistice itinerante
pentru pacienții internați,
pentru aparținătorii acestora
și pentru cadrele medicale.

MARTIE

FEBRUARIE – APRILIE

IANUARIE - DECEMBRIE

PRIETENI

Ne bucurăm să deținem una dintre colecțiile
parțiale ale lui Dan Perjovschi și o parte
dintre creațiile lui George Roșu.

IICCMMER
Asociația EU-RO Dinamic
Asociația Control-N
Colegiul Economic Dionisie
Pop Marțian Alba Iulia
Colegiul Național Horea
Cloșca și Crișan Alba Iulia
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ATELIER
DESEN

MARTIE / APRILIE

Paul Mureșan, artist și animator premiat în
competiții internaționale, vine la Casa Forum
pentru un atelier de desen și exprimare prin
artă vizuală.

FEBRUARIE – DECEMBRIE

PROIECȚII
CU REFLECȚII

Cu sprijinul One World
Romania și altor
organizații specializate,
aducem și dezbatem
ﬁlme documentare
recente, care tratează
teme importante, precum
libertatea de expresie,
dicriminarea, dezvoltarea
comunității.

MARTIE – OCTOMBRIE

VOTEAZĂ –
CONTEAZĂ

Credem că democrația se bazează pe alegeri
corecte, pe votul informat și liber al
cetățenilor.

Ilustrat de zece elevi talentați, Ghidul prezintă
drepturile și obligațiile elevilor într-o formă
atractivă și pe înțelesul tinerilor.
Alături de elevii din FAPT și Consiliul Național
al Elevilor, vom organiza evenimente de
lansare în țară, prilej de discuții despre
problemele din școlile românești.
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4/4 PENTRU

APRILIE

Expozițiile sunt ocazii bune de a deschide
conversații despre subiecte importante în
societate.

GHIDUL
ILUSTRAT AL
ELEVULUI

FEBRUARIE – APRILIE

În 2019 - 2020 vom derula mai multe
campanii de promovare a mersului la vot,
împreună cu alte organizații din România.
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Alegeri Europarlamentare
Prima rundă de alegeri
dintr-o serie de patru, cu o
importanță deosebită:
relația României cu
Uniunea Europeană.

ALEGERI
CORECTE

MARTIE – OCTOMBRIE

Monitorizarea alegerilor cu ajutorul
observatorilor independenți permit
asigurarea unui vot corect și ne oferă o
imagine asupra procesului electoral.
Contribuim la acest efort ca parte a
platformei ﬁecarevot.ro.
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Atelierul cuprinde povești despre femei de
succes din România și discuții despre ce
înseamnă să reușești în viață și cum poți
depăși obstacolele.

Organizăm frecvent cursuri de dezvoltare,
ateliere de educație civică, gândire critică și
educație media.

EXPOZIȚII:
ARTĂ ȘI
FOTOGRAFIE

FEBRUARIE – DECEMBRIE

dar

Proiect de educaţie alternativă având ca
teme diversitatea culturală, dezvoltarea
valorilor patriotismului şi ale spiritului civic,
și respectul pentru istorie.

ATELIERE
ȘI CURSURI

MARTIE - DECEMBRIE

len

2019

NESUPUSELE

FEBRUARIE

SEPTEMBRIE –
DECEMBRIE

CIVICON:
FESTIVAL
DE ATITUDINE
civicON este probabil singurul festival de
atitudine din lume. Festivalul conectează
comunitățile locale la jurnaliști independenți,
artiști implicați, activiști și cadre didactice,
pentru a crește capacitatea și relevanța
societății civile.
După două ediții în Alba Iulia, în 2019 civicON
urmărește să se extindă la nivel național.

