


28 Noiembrie – 2 Decembrie 2012, București

Tipul proiectului: reuniune internațională la care au participat membri ai comunităţii
societății civile UNESCO din 25 de tari ale lumii, alături de persoane consacrate din diverse
domenii de activitate precum și reprezentanți ai Guvernului României.

Tema proiectului: promovarea idealurilor, obiectivelor și programelor UNESCO în spiritul
înțelegerii și solidarității internaționale, în domenii precum diversitatea culturală, drepturile
omului, democrație, cultură, educație.



Dr. Daniela Popescu - România - deţine Preşedinţia Federaţiei Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO din regiunea 
Europei şi Americii de Nord (FEACU) începând cu 1 Decembrie 2012

În urma sesiunii de vot, doamna Daniela Popescu a fost aleasă în funcţia de Preşedintă a Federaţiei Asociaţiilor, Centrelor şi

Cluburilor UNESCO din regiunea Europei şi Americii de Nord (FEACU).



Tot în cadrul acestei manifestări internaţionale au fost celebrate la Palatul Parlamentului şapte mari personalităţi din întreaga 
lume, ce şi-au dedicat viaţa promovarii idealurilor, obiectivelor şi programelor UNESCO.

Sorin Dumitrescu, UNESCO Paris
Marialuisa Stringa, Federatia Italiana a Asociatiilor, Centrelor si Cluburilor UNESCO
Jean Baptiste de Weck, Federatia Elvetiana a Asociatiilor, Centrelor si Cluburilor UNESCO
Albert Rutter, Clubul UNESCO din Malta
Andre Zweyacker, Federatia Franceza a Asociatiilor, Centrelor si Cluburilor UNESCO
Eiji Hattori, Presedinte de onoare al Federatiei Mondiale a Asociatiilor, Centrelor si Cluburilor UNESCO
Paula Iacob, Presedinta fondator a Federatiei Romane a Asociatiilor, Centrelor si Cluburilor UNESCO

Placheta oferită "O viaţă dedicată UNESCO" realizată de sculptoriţa Elena Surdu Stănescu reprezintă expresia recunoaşterii 
meritelor  seniorilor societăţii civile UNESCO, aflaţi în slujba nobilelor idealuri ale umanităţii.
In cadrul acestui eveniment a avut loc si un concert oferit de către Corul Naţional de Cameră Madrigal – bun al Patrimoniului 
Universal UNESCO - de 20 de ani.





La acest mare Forum internațional, au participat reprezentanți din următoarele țări: Armenia,
Austria, Belarus, Franța, Portugalia, Spania, Grecia, Cipru, Malta, Moldova, Monaco, Elveția,
ltalia, Federația Rusă, Serbia, România, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Kazakhstan,
Mexic, Japonia, Columbia, Olanda, Turcia, Bulgaria.

În cadrul evenimentului, au avut loc sesiuni de lucru cu următoarele tematici:

 contribuția societății civile UNESCO la dezvoltarea varietății culturale europene,
multiculturalitatea ca unitate în diversitate cu ocazia Anului European al solidarității între
generații

 schimbul de idei și perspective de colaborare între reprezentanții tineretului minoritar și
majoritar din țară și străinătate

 identificarea rolului, acțiunilor și perspectivelor Federației Europene în consolidarea eticii la
nivel global odată cu lansarea programului GLOBAL ETHICS al Federației Mondiale a
Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO





Activitățile ce au avut loc în cadrul acestei întâlniri internaționale sunt următoarele:

• Masa rotundă cu tema : DIVERSITATEA CULTURALĂ – BOGĂȚIA EUROPEI. 

• Dezbatere cu tema MINORITAR - MAJORITAR în spațiile Parlamentului României, având ca invitaţi

reprezentanţii Cluburilor UNESCO din Europa şi America de Nord, alături de reprezentanţii minorităţilor

naţionale din România.

• Alegerea noului bord executiv al Federației Europene a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO 

pe o perioadă de 4 ani.

• Dialog internațional pe tema proiectului GLOBAL ETHICS privind stabilirea unei punţi de legătură între

opinia publică şi politicile publice, prin organizarea de activităţi care influenţează guvernele şi societăţile în

eliminarea riscurilor actuale şi viitoare, ce pot provoca tensiuni suplimentare în civilizaţiile din întreaga

lume. Acest program își dorește promovarea unui nou cadru privind dialogul intercultural și etica socială la

nivel global, cadru bazat pe valorile drepturilor omului, problemele emergente culturale, științifice, sociale,

economice și de contacte între culturi și civilizații.






