
REACT AGAINST HATE ÎN CIFRE 

17 luni de proiect, 8 organizații partenere din 8 țări, 5 

stakeholderi, peste 24 activități de diseminare, 17 articole și 

reportaje în media și rețele de socializare, peste 30 de postere 

și materiale, 29 de beneficiari direcți, peste 3800 de participanți 

la activitățile de diseminare fizice și online, peste 200 de 

materiale publicitare (tricouri, căni, pliante, mape, afișe, roll-up-

uri, steaguri pană, etc.), peste 2000 de ore de lucru, peste 2500 

de fotografii, peste 17400 de beneficiari indirecți care au 

interacționat cu materialele din mediul online și offline. 
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„Să fim toleranți nu 

este suficient, mai 

bine să ne iubim.” 

Ioan Valentin Negoi 
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COORDONATOR PROIECT      

PARTENERI PROIECT 

PROFILUL PARTICIPANȚILOR 

Proiectul a implicat  27 de lucrători de tineret din cadrul celor 8 organizații partenere. Participanții 

sunt lucrători de tineret care desfășoară activități cu tinerii în domeniul drepturilor omului și al 

dicursului instigator la ură, interesați de schimb de bune practici și aprofundarea cunoștințelor 

despre drepturile omului, educația pentru drepturile omului, discursul instigator la ură și modul de 

manifestare al acestuia, interesați de perfecționarea metodelor de lucru cu tinerii, dezvoltarea de 

noi proiecte și parteneriate. 



CONTEXTUL PROIECTULUI 

Răspândirea și normalizarea discursului instigator la ură din Europa a contribuit la radicalizarea 

indivizilor și a grupurilor împotriva altor persoane alimentând infracțiunile motivate de ura față de 

grupurile marginalizate.  

De la discriminare și stigmatizare, la atacuri directe asupra romilor, imigranților, a minorităților 

religioase și a altor grupuri, atât în viața de zi cu zi, cât și în mediul online, discursul de ură s-a 

manifestat treptat prin violență, slăbind coeziunea socială între comunități, tineri, amenințând  

democrația, egalitatea, drepturile omului și statul de drept. 

SCOPUL PROIECTULUI 

Proiectul a avut ca scop dezvoltarea abilităților și cunoștințele lucrătorilor de tineret în educația 

pentru drepturile omului cu scopul de a contracara fenomenul discursului instigator la ură în 

rândul tinerilor, în special în rândul grupurilor vulnerabile precum sunt minoritățile etnice, 

imigranți, refugiați 

OBIECTIVELE PROIECTULUI  

1. Dezvoltarea cunoștințelor cu privire la modul de utilizare al educației în domeniul drepturilor 

omului pentru a ajuta tinerii să depășească situații de discriminare și discurs instigator la ură; 

2. Îmbunătățirea capacității de adaptare a instrumentelor și metodelor de educație non-formală 

bazate pe educația în domeniul drepturilor omului; 

3. Diversificarea metodelor de educație non-formală la nivel organizațional pentru a implementa 

proiecte și activități cu tinerii pe tema discursului instigator la ură prin oferirea unui spațiu pentru 

schimbul de bune practici și experiență în educația pentru drepturile omului și crearea de acțiuni 

și activități specifice pentru tinerii afectați de discursul instigator la ură și discriminare; 
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

Activitățile proiectului au fost variate și au contribuit la dezvoltarea competențelor specifice 

lucrătorilor de tineret cu privire la tematica proiectului, oferindu-le acestora cadrul prielnic în care 

au împărtășit experiența și metode de lucru cu tinerii dezavantajați, tineri aparținând minorităților 

etnice, refugiați, imigranți. Astfel, activitățile au cuprins ateliere pe tema proiectului, discuții 

interactive, lucrul în echipă, dezbateri, simulări, masa rotundă, vizită culturală, ateliere de schimb 

de bune practici și planificare de acțiuni și activități de intervenție pentru reducerea fenomenului 

de discurs instigator la ură și discriminare în rândul tinerilor. 

REZULTATELE PROIECTULUI 

Rezultatele proiectului se împart în două categorii: intangibile și tangibile.  

Rezultatele intangibile s-au concretizat în competențele și cunoștințele dobândite în tematica 

cursului de training, creșterea motivației de a lucra cu tinerii afectați de discursul instigator la ură, 

formarea de atitudini pozitive față de diversitatea cultură și față de spațiul european. 

Rezultatele tangibile ale proiectului sunt reprezentate de materialele  obținute în cadrul 

activităților: poze, videoclipuri, postere, metode non-formale de lucru cu tinerii, planuri de acțiune 

și activități pentru reducerea discursului instigator la ură și al discriminării. 

METODE NON-FORMALE ADAPTABILE TEMATICII PROIECTULUI 

1. Teatrul celor oprimați - este un instrument de intervenţie socială, care abordează printr-o 

serie de tehnici anumite probleme sociale încercând să evidențieze posibile soluții.  

2. Jocul de rol- o metoda foarte cunoscută și de efect în abordarea discursului instigator la ură, 

care este bazată pe explorarea experienței participanților.  

3. Storytelling - metoda pornește de la o poveste, un mesaj, o valoare, un principiu ce se 

dorește a fi transmis pentru a fi înțeles, explorat și apoi adaptat în maniera personală de 

fiecare ascultător în parte. 

4. Poveste în imagini - presupune folosirea unui set de imagini pentru a spune o poveste care 
să cuprindă cauzele și consecințele discursului instigator la ura asupra tinerilor. Finalul poveștii 
este deschis și va fi completat de participanți cu imaginile avute la dispoziție, generând posibile 

soluții de abordare, rezolvare a situației expuse. 

5. Metoda „Beautiful person” - este o 

metoda care funcționează mai ales la 

copii și tineri de vârsta adolescenței. 

Participanții stau în cerc și trebuie să 

spună persoanei din dreapta „Ești o 

persoană frumoasă” („You are a 

beautiful person”) aducând argumente.  

6. Metode bazate pe artă – presupun 

folosirea artelor precum desen, pictură, 

dans și alte arte, în abordarea 

discursului instigator la ură și 

discriminare, ajutând tinerii să se 

exprime mult mai ușor.  
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PLANURI DE ACȚIUNE/ACTIVITĂȚI 

Planurile de acțiune și activitățile au fost 

concepute în cadrul  atelierului „Let’s Act” 

și au avut ca scop                      

identificarea problemelor din    comunitate 

în ceea ce privește discursul instigator la 

ură, discriminarea în rândul tinerilor și 

crearea unui plan de intervenție. 

EXEMPLE DE PLANURI DE ACȚIUNE/ACTIVITĂȚI  

Richness of diversity – presupune organizarea de ateliere care au ca scop promovarea 

diversității, creșterea cunoștințelor despre drepturile omului, dezvoltarea abilităților emoționale în 

rândul tinerilor. 

Lack of understanding diversity – este o activitate care are ca scop promovarea diversității, a 

toleranței pentru acceptarea diferențelor culturale, religioase, etc. 

WorKnow – este un proiect care are ca scop adresarea problemei discriminării la locul de munca 

și dezvolta abilităților tinerilor să acționeze corect în situații de discriminare și să își cunoască 

drepturile la locul de muncă. 

No tolerance to hate speech – presupune ateliere, campanii care să aducă în dezbatere 

problematica discursului instigator la ura prin educație non-formală, joc de rol, expoziții artistice. 

Youth rights – presupune o campanie video de conștientizare pe platforma Tik-Tok (care este 

foarte populară în rândul tinerilor), pentru a oferi informații despre drepturile omului, discursul 

instigator la ură și discriminare. 

Walk 4EU – are in vedere o serie de activități culturale precum ateliere de dans, mini concerte, 

standuri de expoziție, cu scopul  de a promova schimbul intercultural și de a creste gradul de 

conștientizare față de diferite culturi.  
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DISEMINAREA PROIECTULUI 

Diseminarea proiectului a avut în vedere multiplicarea rezultatelor de către participanți și 

organizațiile partenere în cadrul comunităților locale și în rândul grupului țintă. 

Scopul diseminării a constat în împuternicirea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-24 de ani cu 

informații, cunoștințe despre drepturile omului, educația pentru drepturile omului, pentru a 

preveni și reduce discursul instigator la ura și discriminarea.  

Printre activități enumerăm diseminarea online care a constat în publicarea de articole, 

materiale, poze și videoclipuri realizate pe parcursul activităților. De asemenea, fiecare partener 

a organizat, cu ajutorul participanților, întâlniri cu tinerii, prezentări, ateliere, discuții interactive. 

Prezentăm câteva dintre activitățile de diseminare organizate: 

Atelierele It’s time to move și Let’s move toward opportunities organizate de Asociația Be You cu 

tineri din comunitate. Cele două ateliere au avut în prim plan promovarea programului Erasmus+ 

cu accent pe egalitatea de șanse și prezentarea rezultatelor proiectului. 

Ca urmare a proiectului ReAct Against Hate, Asociația Be You a conceput un nou proiect 

Erasmus+, intitulat „Breaking walls,  proiect ce se adresează tinerilor și are ca scop combaterea 

discriminării cu accent pe discriminarea rasială, etnică, religioasă, discriminarea între femei și 

bărbați, discriminarea persoanelor cu dizabilități.  

Association of European Projects in Bulgaria a prezentat proiectul ReAct Againts Hate în cadrul 

unui atelier în care au vorbit tinerilor despre consecințele discursului instigator la ură, promovând 

toleranța în sport.  

Aux Couleurs Du Deba din Franța - a integrat informațiile și rezultatele obținute într-un capitol de 

învățare pe platforma MOOC - Educatia pentru Drepturile Omului, în cadrul proiectului  

„Animatorul european pentru tineret” (MOOC – EAFY - http://www.eafy-project.eu/ ). 
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SPICUIM DIN IMPRESIILE PARTICIPANȚILOR 

Veronika – Cehia 

I was very satisfied with this project. Topic was well prepared and we reached the aim of 

it. I also liked the diversity of our group by nation, age and field of experience as well. The 

lunch and study visit together was a very nice idea. We also met a guest who described 

us the local population and community reality. I can highly recommend to my colleagues 

to participate in these projects. 

Karolina– Polonia 

Organizing such an event in Covid-19 times I assume it was very tough and you managed 

it perfectly. Thank you Ilona and Adrian for your work! 

Maksim – Bulgaria 

All the activities of the training course were very well prepared. I learnt a lot of new things 

from every workshop. The whole organization was amazing, they were very responsive 

and professional. Everything was on very good level and in very high standard. 

Diogo – Portugalia 

The greatest thing was trainers attitude, knowing the way Ilona hepled all of us being 

better persons of ourselves, good debate, amazing logistics, good activities. 

Wiktoria – Polonia 

Everything was very well organized due to Covid-19 restrictions, also activities and 

general agenda. I really enjoyed the team work. Activities gave me a lot of ideas and lots 

of theoretical knowledge. 
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DETALII PROIECT: 

https://beyoueurope.eu/erasmus-plus/actioneaza-

impotriva-urii/ 

ASOCIAȚIA BE YOU 

Str. Tudor Vladimirescu, 85,Valea Voievozilor 

Răzvad,Dâmbovița 

Cont lei : RO38BTRLRONCRT0325795201 

Tel: 0737842244                                                                                                              

Email: beyouroumania@gmail.com 
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