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Centrul de Informare Europe Direct Timiş la sfârşit de an 2010
Marti, 28 decembrie, 2010 incepand cu ora 10.00, in Timisoara, Calea Dorobantilor, nr.4, la
sediul Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany structura gazda a Centrului de Informare Europe Direct
Timis se organizeaza o conferinta de presa in vederea comunicarii rezultatelor obtinute la nivelul
centrului nostru pe anul 2010.
Scopul Centrului ED Timis este acela de a comunica despre Uniunea Europeană la nivel local, de a fi
o interfaţă între UE şi cetăţenii săi. Centrul ED Timiş îşi propune prin proiectele sale să fie mai aproape de
cetăţean, astfel încât acesta să nu fie doar un actor pasiv la procesul decizional, ci unul activ.
Deoarece mai sunt foarte multe lucruri pe care Centrul ED Timis si le-a propus sa le realizeze,
proiectul va continua si la anul viitor cu multe activitati interesante si incitante.
Ca un bilant al anului 2010, Centrul ED Timis a realizat urmatoarele activitati:
- 12 sesiuni de informare despre Uniunea Europeana, voluntariatul pentru liceeni, posibilitatea accesarii de
burse de studii in strainatate. Au participat peste 500 de elevi de la trei licee din Timisoara: Colegiul Tehnic,
Scoala de Arte si Meserii „Ghe. Atanasiu”, Liceul Teoretic “W.Shakespeare” si nu in ultimul rand elevii
Liceului Teoretic Recas.
- „Fii alaturi de noi de Ziua Europei” a fost sloganul Zilei de 9 Mai cand Centrul ED Timis alaturi de
parteneri a organizat la Muzeul Satului Banatean un eveniment dedicat sarbatorii Zilei Europei. 8 standuri de
informare ale unor tari din UE, dar si state non membre UE au fost expuse cu aceasta ocazie. Peste 1500 de
timisoreni au asistat si participat la spectacole de dans, jocuri populare, bodypainting sau pictura pe panza.
- Sabatorirea Zilei internationale a copilului- “1 Iunie”, in comuna Periam, locatia Periam Port, unde alaturi
de noi si parteneri au fost peste 500 de elevi de la Liceul Teoretic Periam si Scoala Generala,nr.1 din
Sannicolau Mare. Au avut loc reprezentatii artistice, intreceri sportive si multa, multa voie buna.
- Patru scoli din judetul Timis, Liceul Teoretic “W. Shakespeare”, Scoala cu clasele I-VIII, nr. 19 “Avram
Iancu” din Timisoara, Liceul Teoretic Periam si Scoala Generala nr.I Sannicolau Mare au fost partenerii
nostrii in implementarea activitatii de “Educatie ecologica pentru elevii claselor I-IV”. Au participat peste
100 de elevi la cele 12 sesiuni teoretice si practice.
- Forumul O.N.G.-urilor din sectorul social si conexe din Judetul Timis a atras 31 de institutii care desfasoara
activitati tangentiale tematicii specifice a acestui eveniment. Au fost peste 300 de vizitatori din institutiile de
invatamant liceal si universitar din Timisoara, precum si cetateni timiseni interesati de specificitatea acestui
eveniment.
-Pe langa realizarile mai sus mentionate, centrul nostru a desfasurat si activitati specifice de informare a
cetatenilor la sediul nostru sau prin intermediul mijloacelor social media. Pe parcursul anului 2010 am avut
peste 300 de solicitari de informare pe tematici si politici europene, site-ul centrului a fost accesat de peste
2017 ori.

Centrul ED Timis are ca structura gazda Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, este un
proiect cofinantat de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si are ca partener local Institutia
Prefectului Judetul Timis.
Va asteptam si anul viitor sa fiti alaturi de noi si sa apelati la serviciile noastre!.
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