INVITAȚIE

Cu ocazia „Zilei Internaționale a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare”,
Uniunea Democrată Tătară, alături de Birou Mediator- Balint Claudia Crina în parteneriat
cu Primăria Municipiului București- Directia Cultură, Învățământ și Turism prin Centrul de
Proiecte Educaționale și Sportive-PROEDUS, vă adresează invitația de a participa la
Conferința
Internațională
a
proiectului
„UNIȚI
ÎN
DIVERSITATE!
NO
DISCRIMINATION”, care va avea loc în data de 21.05.2022, începând cu ora 12, la sediul
Centrului Cultural al Municipiului București-ARCUB (Hanul Gabroveni), str. Lipscani
nr.84-90, sector 1, Bucuresti.
Gândindu-ne la generațiile viitoare, diversitatea culturală reprezintă o moștenire- un Bun
Comun al Umanitatii care trebuie protejat ca angajament față de cetățenia globală si promovat,
insuflat tinerilor și copiilor, o resursă fundamentală pentru combaterea discriminării.
Conferința Internațională va marca finalul celei de-a 2-a Editii a proiectului, prezentarea
activitatilor realizate si a produselor create de tinerii elevi din cadrul scolilor partenere în atmosfera
diversitatii culturale si a dialogului intercultural.
Prin Conferinţa Internațională a acestui proiect vom contribui la Lupta împotriva
discriminării, Promovarea Diversității Culturale care reprezintă un bun indispensabil al
societății având un efect durabil asupra întregii comunități, reducând disparitățile și
neînțelegerile dintre cetățeni și ducând la sporirea nivelului de respect reciproc și al
cooperarii dintre comunități, la promovarea toleranței și favorizarea incluziunii sociale.
RSVP:Vă rugăm să confirmați participarea până în data de 25.04.2021, la e-mail: udt@udt.ro;
naimbelgin@yahoo.com; cbalint@ymail.com;
Pentru detalii suplimentare, persoana de contact: manager proiect- Balint Claudia Crina, tel:
0734322715 și coordonator proiect- Naim Belgin, tel: 0765092322;
Conferința internațională se va desfășura în regim bilingv român-englez, cu respectarea normelor în
vigoare pentru prevenirea și combaterea virusului SARS COV-19.

Vă așteptăm!
Cu deosebită stimă,
UNIUNEA DEMOCRATĂ TĂTARĂ
Președinte, Naim Belgin
BIROU MEDIATOR- Balint Claudia Crina
Primăria Municipiului București- Directia Cultură, Învățământ și Turism
Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive-PROEDUS
Gazda conferinţei: ARCUB

INVITATION
On the occasion of the "International Day of Culture Diversity for Dialogue and
Development", the Tatar Democratic Union, together with the Mediator's Office - Balint
Claudia Crina in partnership with Bucharest City Hall - Culture, Education and Tourism
Department through the Center for Educational and Sports Projects-PROEDUS, invites you
to participate in the International Conference of the project “UNITED IN DIVERSITY! NO
DISCRIMINATION ”, which will take place on 21.05.2022, starting at 12 noon, at the
headquarters of the Cultural Center of Bucharest-ARCUB (Gabroveni Inn), 84-90 Lipscani
Street, Sector 1, Bucharest.
Thinking of future generations, culture diversity is a legacy - a Common Good of Humanity
that must be protected as a commitment to global citizenship and promoted, instilled in young
people and children, a fundamental resource for combating discrimination.
The International Conference will mark the end of the 2nd Edition of the project, the
presentation of the activities carried out and the products created by the young students from the
partner schools in the atmosphere of culture diversity and intercultural dialogue.
Through the International Conference of this project we will contribute to the fight
against Discrimination, promoting Culture Diversity which is an indispensable good of society
having a lasting effect on the whole community, reducing disparities and misunderstandings
between citizens and leading to increased level of mutual respect and cooperation between
communities, promoting tolerance and fostering social inclusion.

RSVP: Please confirm your participation until 25.04.2021, by e-mail: udt@udt.ro;
naimbelgin@yahoo.com; cbalint@ymail.com;
For further details, contact person: project manager - Balint Claudia Crina, tel: 0734322715 and
project coordinator - Naim Belgin, tel: 0765092322;
The international conference will take place in a Romanian-English bilingual regime, in
compliance with the norms in force for the prevention and control of the SARS VOC-19 virus.
We are waiting for you!
Sincerely,
THE Tatar Democratic Union
President, Naim Belgin
MEDIATIOR’S OFFICE - Balint Claudia Crina
Bucharest City Hall - Culture, Education and Tourism Department
Center for Educational and Sports Projects-PROEDUS
Conference host: ARCUB

