Association for Community Colleges (ACC) – Asociaţia Colegiilor Comunitare

Asociaţia este o organizaţie neguvernamentală non-profit. Fondată cu câiţva ani în
urmă aztăzi are membrii în aproape toate ţările Europei. Organizaţia are sediul în Danemarca,
dar proiectele vizează tot continentul european. Printre obiectivele sale figurează întărirea
identităţii europene, a unei societăţii deschise, încurajarea participării publicului la acest
proces apelând la modalităţile oferite de cursurile colegiilor comunitare. Aceasta din urmă
înseamnă că la un moment dat tineri din toate părţile Europei se întâlnesc într-una din ţări
pentru a analiza şi a dezbate un subiect de interes general. De fapt este vorba despre o formă
specifică de „maturizare” în cadrul căreia participanţii printr-o experienţă comună de 24 de
ore pe zi fac cunoştiinţă cu acel subiect prestabilit.

Transylvania Community College – Colegiul Comunitar din Transilvania
Scopul acestui proiect a fost de focalizare asupra posibilelor similitudini dintre
provocările procesului de aderare la Uniunea Europeană şi caracterul problematic al relaţiilor
interetnice din Transilvania folosindu-se de experienţa colegiilor comunitare. Idea de bază
aparţine unor tineri originari din Transilvania, analistul politic Ilyés Ágota respectiv
economistul Kovács Barna. Cadrul organizaţional este oferit de către ACC. Proiectul a prins
viaţă pentru prima dată în 2001, an în care la Odorheiu Secuiesc 50 de tineri din Europa s-au
întrunit pentru a discuta despre problemele stringente legate de tematica protecţiei
minorităţilor. Cadrul metodologic amintit s-a dovedit extrem de util, eficient în soluţionarea
posibilelor conflicte minoritate-majoritate atât pe plan local cât şi într-un context mai larg,
regional sau european.

Transylvania Community College 2oo3 – Colegiul Comunitar din
Transilvania 2003
În acest an organizatorii au recurs la modificări de concept, de metodologie în ideea
stabilirii unei priorităţi, şi anume elaborarea unui document concret de către cei 50 de
participanţi, cu toţii tineri reprezentanţi ai unor ONG-uri, provenind din 12 ţări europene.
Evenimentul se va desfăşura în acest an la Târgu Mureş între 3-16 august.

Colegiul

Comunitar din Transilvania 2003 şi-a propus elaborarea unui document intitulat
Recomandare privind Protecţia Minorităţilor din viitoarea Constituţie Comună
Europeană, obiectiv în consens cu procesul constituant aflat în plină desfăşurare. Accentul se
pune pe abordarea specială: cursul este menit să redea tot ce cred, tot ce gândesc şi-şi doresc
tinerii europeni în domeniul protecţiei minorităţilor în cadrul unui sistem politic comun.
Iniţiativa este unică în felul ei: elaborarea unui document concret, dar şi popularizarea
acestuia la diverse foruri civice şi politice cu certitudine va fi benefică, de bun augur pentru
zona gazdă a evenimentului. Un deziderat major al organizatorilor îl constituie informarea
opiniei publice din Transilvania, din România despre procesele politice actuale din Europa,
familiarizarea lor cu conceptul cetăţeniei europene active.
Coordonatori proiect: Ilyés Ágota şi Kovács Barna (ACC)
E-mail: tcc@acc.eu.org
Tel: +40-745-488712
+36-20-3467471
Fax: +36-20-3402968
Partenerul gazdă a evenimentului: Fundaţia Studium din Târgu Mureş
4300 Târgu Mureş
Str. Trébely 85
Web: www.studium.ro

