Proiectul « MAI +, Memoria împotriva inumanității: persoanele cu
tulburări mintale în regimurile totalitare din Europa, Proiect nr. 589088CITIZ-1-2017-1-IT-CITIZ-REMEM » a fost finanțat cu sprijinul Uniunii
Europene în cadrul Programului "Europa pentru cetățeni"
Componenta 1 - "Memoria europeană"
Au fost realizate 3 evenimente în cadrul acestui proiect:
Evenimentul 1
Participare: Conform foilor de semnătura, Evenimentul 1 în ansamblu a implicat 1.630 de cetățeni. A fost compus
din următoarele activității:
Activitatea nr.1 - Organizarea Simpozionului de deschidere privind "Funcția memoriei europeane"
Participare: Conform fișelor de semnătura, activitatea proiectului a implicat 87 de cetățeni, inclusiv 52 de
participanți din orașul Bolzano și regiunea Sudul Tirolului (Italia), 26 de participanți din orașul Roma (Italia), 1
participant din orașul Milano (Italia) , 3 participanți din orașul Berlin (Germania), 2 participanți din orașul Larissa
(Grecia), 2 participanți din orașul Suceava (România), 2 participanți din orașul Timișoara (România).
Locul / data: Activitatea a avut loc în Centrul de Cercetare EURAC (Bolzano, Italia), de la 26/11/2017 până la
27/11/2017.
Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost: a) să se întâlnirea între partenerii europeni și organizarea
acțiunilor; b) începerea unei dezbateri publice pe tema memoriei referitoare la persoanele cu tulburări psihice și
dizabilități care au fost persecutate în cadrul socialismului național. Stigmatizarea bolnavilor mintali a dus la
infracțiunile naziste și încă mai există. Prin urmare, amintirea trecutului este necesară și în acest domeniu specific,
pentru a înțelege consecințele catastrofale ale stigmatizării. Aceste subiecte au fost abordate în cadrul unor cursuri
de cercetători cu înaltă calificare și au fost discutate cu studenții Universității Bozen și ai Centrului de Cercetare
EURAC. Acțiunea Mai Più a fost prezentată.
Activitatea nr.2 - Organizarea primei etape a expoziției călătoare "Înregistrați, persecutați, anihilați:
bolnavii și persoanele cu handicap sub socialismul național"
Participare: Conform foilor de semnătura, în cadrul activității au fost implicați 701 de cetățeni, inclusiv 681 de
participanți din orașul și provincia Bolzano (Italia), 10 participanți din orașul Roma (Italia), 2 participanți din orașul
Aachen (Germania), 2 participanți orașul Larissa (Grecia), 2 participanți din orașul Suceava (România), 2
participanți din orașul Timișoara (România).
Locul / data: Activitatea a avut loc la Free University din Bozen (Bolzano, Italia), de la 10.11.2017 până la
10.12.2017
Scurtă descriere: Rememorarea se bazează pe cunoașterea celor mai importante fapte istorice. Scopul
evenimentului a fost acela de a oferi cetățenilor cunoștințe despre un capitol destul de necunoscut al persecuțiilor
naziste, prin organizareaunie ediții italiene a celebrei expoziții DGPPN privind persecuția bolnavilor mintali, lansat
în 2014. Ediția italiană a prezentat o secțiune suplimentară dedicată psihiatriei italiene din timpul fascismului.
Oferă informații despre responsabilitatea psihiatrilor italieni în sprijinirea legilor rasiale italiene din 1938. La
expoziție au participat 30 de excursii ghidate, în special pentru clasele școlare. Ghidurile au aprofundat subiectele,
spunând povestea copiilor cu dizabilități din Tirolul de Sud care în anii 1940 au fost deportați în Germania pentru a
fi "eliminați".
Activitatea n.7 - Organizarea celei de-a doua etape a expoziției itinerante “Înregistrat, persecutat, anihilat:
Bolnavii și persoanele cu handicap sub socialismul național”
Participare: Conform foii de semnătura, activitatea a implicat 842 de cetățeni care au vizitat expoziția. Acestea
au provenit cel mai mult din Milano și din regiunea Lombardia (Italia).
Locul / data: Activitatea a avut loc la Palazzo di Giustizia (Milano, Italia), de la 07/01/2019 până la 16/02/2019.
Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost să înceapă și să promoveze un proces de amintire în orașul
Milano și în regiunea Lombardia prin furnizarea de cunoștințe despre persecuțiile naziste ale bolnavilor mintali și

rolul jucat de psihiatria italiană în timpul fascismului. Locul de desfășurare a expoziției a fost extrem de
semnificativ. Alegerea celei mai renumite Curți de Justiție la nivel național, "Palazzo di Giustizia" din Milano, menit
să amintească atrocitățile în același loc în care unele dintre ele au fost ordonate în timpul fascismului. Expoziția a
fost prezentată de un simpozion privind responsabilitatea istorică a psihiatriei și de dorința de a recunoaște și de a
se opune formelor contemporane de fascism. Vorbitorii au fost psihiatri renumiți, politicieni și experți juridici. La
expoziție au participat 42 de excursii ghidate, în cadrul căruia ghizii instruiți au subliniat inumanitatea totală
manifestată de "eugenie" nazistă și de "legile rasiale" italiene, și au discutat conținutul expozițiilor cu studenții de
14-19 ani.
Evenimentul 2
Participare: La evenimentul 2 au participat în total 1166 de cetățeni. Ea a fost compusă din următoarele
activități ale proiectului:
Activitatea n.3 - Ateliere de instruire în Italia: “Ce știi despre tulburări psihice?” și despre “Conceptele
inumanității și umanității”
Participation: Activitatea a implicat 220 de cetățeni din orașul Roma și 94 de la Milano (Italia), din total 243 au
fost elevi de liceu cu vârsta între 17-19 ani.
Locul / data: Activitatea a avut loc în următoarele 7 licee romane: “Benedetto da Norcia”, “Lucrezio Caro”, “Luigi
Einaudi”, “G. Keplero”, “Maria Montessori”, “Bertrand Russell”, “Giulio Verne" și în Sala Protomoteca din Capitol
Hill (Campidoglio) , între 27/11/2017 și 25/05/2018 în Roma și 2 școli din Milano (Italia) : Liceo Scientifico
Niccolò Copernico în Brescia și Liceo G. Galilei în Gozzano împreună cu Institutul Goethe.
Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost de a promova cultura de amintire în rândul tinerilor, oferindu-le
cunoștințe despre persecuțiile persoanelor cu tulburări psihice în timpul nazismului și fascismului. În șapte clase de
liceu romane, au fost date informații despre conținutul expoziției. Înainte de aceasta, studenții și-au discutat opiniile
despre bolnavii mintali cu o echipă de psihologi și psihiatri. Ei au completat și un chestionar cu privire la stigmatul
care a fost pregătit pentru acțiunea Mai Più. Răspunsurile studenților la articolele chestionarului din toate țările
participante au fost apoi evaluate de un grup de cercetare.
Ca o etapă ulterioară, elevii au primit informații despre strategiile de dezumanizare care "justifică" acțiuni inumane
precum crimele naziste. În fiecare școală din Roma, studenții au început apoi un atelier video, în cadrul căruia, cu
ajutorul unui tutore video, au realizat filme scurte de 3-10 minute. Filmele scurte fie se ocupau de istoria și
percepția socială a persoanelor cu boli psihice, fie au afișat ideile studenților despre inumanitate. 11 filme de scurt
metraj au fost filmate de studenții romani. Ele au fost prezentate la Capitol Hill din Roma în data de 25 mai 2018,
în prezența tuturor clasei școlare participante.
Activitatea n.4 - Ateliere de instruire în Grecia: percepția tulburărilor mintale / "îngrijirea" sănătății mentale
în timpul totalitarismului / Filmografia asupra persoanelor cu tulburări psihice
ACTUL 4.1
Participare: Activitatea a implicat 95 de cetățeni din orașul Larissa (Grecia), dintre care 85 erau cu studenți în
vârstă de 15-18 ani, alături de profesori și educatori
Locul / data: Activitatea a avut loc în 2 licee, din Larissa (Greece) de la 23/01/2018 to 21/05/2018
Scurtă descriere: Scopul principal al acestor ateliere a fost de a spori gradul de conștientizare în rândul tinerilor
cu privire la practicile inumane privind tulburările psihice și de a oferi o oportunitate ideală de a se conecta prin
conținutul expoziției privind crimele naziste împotriva bolnavilor și persoanelor cu handicap, la reuniunea de la
Bolzano.
În colaborare cu două școli publice de nivel secundar din Larissa, personalul științific al EEPEK a desfășurat două
ateliere educaționale menite să educe și să activeze studenții interesați și să facă cercetări privind "îngrijirea"
sănătății mintale în timpul totalitarismului și despre noțiunile de inumanitate și de umanitate legate de filmografia
cu privire la persoanele cu tulburări mintale pentru evenimentele "MAI +".
Programul școlar sa bazat pe cazuri personale, cu intenția de a fi cât mai interactiv posibil. Aceasta a oferit
participanților posibilitatea de a participa activ la discuții. A fost prezentat un mesaj comun final și sa menținut un
nivel ridicat de calitate la fiecare atelier individual.
Primul antrenament a fost în 31 ianuarie 2018, 2, 7, 9, 14, 16 și în 28 februarie 2018, în 2, 7, 9, 14 și în 16 martie
2018 și în 20, 21 și 28 din aprilie 2018 a avut loc la facilitățile celei de-al doilea liceu din Larissa și a fost adresat
studenților (51), părinți și profesori din această societate școlară din Larissa, psihologi specializați, experți video și
oameni de știință socială și politică.
Al doilea antrenament a avut loc în 23, 29 ianuarie 2018, 5, 12, și în 26 februarie 2018, în 12 și 19 martie 2018, în
23 aprilie 2018 și în 14 și 21 mai 2018 a avut loc la facilitățile celei de-a zecea școli din Larissa și sa adresat

studenților (34), părinți și profesori din această societate școlară din Larissa, psihologi specializați, experți video și
oameni de știință socială și politică. 4 filme scurte au fost împușcate de studenții greci.
ACTUL 4. 2
Participare: Activitatea a implicat 30 de cetățeni, inclusiv 15 studenți dezavantajați și 15 profesori, din orașul
Larissa (Grecia)
Locul / data: Evenimentul a avut loc la Școala Specială Profesională din Larissa (Greece), în data de 21/05/2018
Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost prezentarea persecuțiilor persoanelor cu tulburări psihice în timpul
nazismului și fascismului. Studenții Liceului II din Larissa, în cooperare cu personalul științific al EEPEK, au
prezentat proiectul MAI +, activitățile studenților greci cu privire la proiect și screening-ul celor 4 filme scurte filmate
de studenții greci. Evenimentul a avut loc la Școala Specială Profesională din Larissa, la 21 mai 2018.
Activitatea n.5 - Atelierele educaționale din România: percepția tulburărilor mintale / "îngrijirea" sănătății
mintale în timpul totalitarismului / Filmografia cu privire la persoanele cu tulburări mintale
ACTUL 5.1
Participare: Activitatea a implicat 34 de cetățeni din orașul Timișoara (România), dintre care 29 erau elevi de liceu
în vârstă de 16-18 ani.
Locul / data: Evenimentul a avut loc la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu din Timișoara (România), de la
26/03/2018 până la 30/03/2018
Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost promovarea culturii memoriei europene în rândul tinerilor,
oferindu-le cunoștințe despre persecuțiile persoanelor cu tulburări psihice în timpul nazismului și comunismului. Pe
parcursul a cinci zile, cei 29 de tineri au participat la activități educaționale non-formale care au inclus explorarea
faptelor istorice legate de persecuția nazistă și comunistă, învățarea despre boli mintale și discriminare, ateliere de
film și scenografie și, în final, realizarea cinematografică, care a oferit perspectiva tinerilor participanți asupra a
două teme principale: drepturile omului și tratamentul inuman al persoanelor cu boli mintale în timpul regimului
comunist. Tinerii participanți au creat două scenarii și, în două zile, 30 martie și 6 mai, au realizat două filme de
scurt-metraj. Proiecția publică în premieră a celor două filme a avut loc la 20 iunie 2018, la Colegiul Tehnic
Emanuil Ungureanu, la Timișoara, în prezența a peste 70 de elevi de liceu.
ACTUL 5.2
Participare: Au fost implicați 75 de studenți.
Locul / data:
Liceul sportiv Suceava (România) între februarie și iunie 2018
Scurtă descriere:
După întâlnirea de la Bolzano, am înființat echipa națională de proiect la Școala Superioară de Sport Suceava,
România. Am avut câteva întâlniri pentru a implica alte 2 școli în activitățile proiectului. Am prezentat proiectul
comunității locale aici, în județul Suceava, România. Am selectat 2 școli din județul Suceava pentru a fi partenerul
nostru în activitățile proiectului. Selectăm 75 de elevi din aceste 3 școli. Între februarie și iunie 2018 am organizat
atelierele cu elevii pe tema "Psihologie și sănătate mintală" cu psihologii școlari: Lacramioara Plugariu, Delia
Dascălu și Maria Pavelescu și "Fapte și cercetări istorice privind tratamentul persoanelor cu tulburări psihice în
timpul comunism / regimuri totalitare în Europa "cu Lăcrămioara Plugariu, Delia Dascălu și Maria Pavelescu.
Atelierele video au fost realizate împreună cu Tudor Catargiu și Mihaela Nichitean.
ACTUL 5.3
Participare: Ziua Mondială a Sănătății Mintale organizată la Suceava (România) a implicat 49 de persoane:
profesori, psihologi, membri ai comunității locale.
Locul / data:
Evenimentul a avut loc la 10 octombrie 2018 la Centrul de Resurse pentru Consiliere și Consiliere din Suceava
(România)
Scurtă descriere:
Scopul acestor ateliere a fost de a informa cu privire la rezultatele chestionarelor pe care le-am aplicat în martie cu
studenții și cum putem schimba atitudinea studenților despre persoanele cu tulburări psihice. Am invitat un
psihiatru, inspectori școlari și oameni de la mass-media locale și de la Universitatea Suceava. De asemenea, am
prezentat rezultatele vizitei de studiu la Auschwitz și am informat despre filmele pe care elevii le-au realizat în
cadrul atelierelor Mai + și le-au dat link-ul videoclipurilor.
ACTUL 5.4

Participare: Evenimentul a cuprins 162 de studenți împreună cu profesorii de la Liceul cu Program Sportiv
Suceava și cu psihologii școlari din Centrul de Resurse de Ghidare și Consultare Suceava (România).
Locul / data:
Evenimentul a avut loc în aula Liceului cu Program Sportiv din Suceava (România) la 30 octombrie 2018.
Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost de a oferi cunoștințe despre persecuțiile persoanelor cu tulburări
psihice în timpul nazismului și al fascismului. Elevii de la Liceul cu Program Sportiv din Suceava au prezentat
proiectul MAI +, activitățile lor privind proiectul și scurtmetrajele pe care le-au realizat.
ACTUL 5.5
Participare:
La eveniment au participat 34 de profesori, membri ai comunității locale din județul Suceava (România).
Locul / data: Evenimentul a avut loc la Suceava, sala multimedia din Liceul cu Program Sportiv Suceava din
Suceava (România), pe data de 27 decembrie 2018.
Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost de a promova toleranța, acceptarea oamenilor care sunt diferiți și
prevenirea discriminării sub toate formele. Am prezentat activitățile proiectului MAI + și am furnizat informații
despre ceea ce sa întâmplat cu persoanele cu boli mintale în perioadele de totalitarism din UE.
Activitatea n.6 - Atelierele educaționale din Slovenia: percepția tulburărilor mintale / "îngrijirea" sănătății
mintale în timpul totalitarismului / filmografiei asupra persoanelor cu tulburări psihice
Participare: Programul a implicat 373 de cetățeni, printre care:
72 de participanți din orașul Zagorje (Slovenia), 301 de participanți din orașul Koper (Slovenija) din două școli
diferite
Locul / data: Evenimentul a avut loc în perioada 1/10/2018 - 26/10/2018 în următoarele școli:
Srednja šola Zagorje (Slovenia) - Srednja tehnična šola Koper (Slovenia) - Srednja ekonomsko - poslovna šola
Koper (Slovenia).
Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost acela de a informa elevii din școlile secundare despre proiect și de
a discuta cu aceștia despre subiectele acestui proiect. În cadrul cursului de 4 ore au avut:
- O prezentare video (video câștigătoare din Slovenia, alte videoclipuri care includ toate obiectivele
principale ale acestui proiect)
- O prezentare a cruzimilor în timpul celui de-al doilea război mondial și a modului în care se face cruzimea
în zilele noastre
- Discuții asupra temelor menționate
- Informații suplimentare, unde pot obține mai multe informații pentru a ajuta oamenii în zilele noastre
- Laboratoare video pentru participarea la concursul video internațional
Evenimentul 3
Participare: Conform fișelor Evenimentul 3 în ansamblu a implicat 172 de cetățeni. Ea a fost compusă din
următoarele activități ale proiectului:
Activitatea n.8 - Organizarea Simpozionului de închidere privind "umanitatea / inumanitatea"
ACTUL 8.1
Participation: Simpozionul de închidere a implicat 172 de participanți, dintre care 82 participanți din Milano și
Regiunea Lombardia (Italia), 51 de participanți din orașul Roma și Regiunea Latium (Italia), 7 participanți din
orașul Koper (Slovenia), 14 participanți din orașul Larissa (Grecia), 18 participanți din orașele Suceava și
Timișoara (România). Mai mult de 130 de elevi de liceu au participat la eveniment.
Locul / data: Evenimentul a avut loc la Auditorium G.Martinotti, Universitatea din Milano-Bicocca, pe data de
28/01/2019 în Milano (Italia)
Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost
a) să urmărească și să discute strategiile de dezumanizare care permit acțiuni inumane de tot felul, atât în
trecut cât și în prezent, pentru a "vaccina" tinerii împotriva acestor strategii. Motivele pentru care oamenii
au început să dezumanizeze pe alții au fost examinate și, pe de altă parte, a fost investigată ideea de
"umanitate". O prelegere de master a avut loc cel mai renumit cercetător italian din acest domeniu, Chiara
Volpato (Universitatea Bicocca).
b) b) să prezinte câștigătorii concursului video internațional (vezi mai jos), în prezența delegațiilor studenților
și profesorilor din țările europene participante Grecia, Italia, România și Slowenia. Premiile au fost acordate
de reprezentanții ambasadelor acestor țări. Premiul Marelui Juriu a fost acordat de un grup de experți de
film și de regizori din 8 țări europene. Studenții sloveni au câștigat Premiul Global, în timp ce o clasă
școlară italiană a fost premiată cu premiul Grand Jury.
ACTUL 8.2

Concursul video "Mai Più", a avut loc în ultimele luni înainte de Simpozionul de închidere și a fost conectat la
evenimentul 3.
Participare: Concursul video numără 45.122 vizualizări pe Facebook și pe YouTube. Printre cele 22.190
vizualizări pe Facebook, 7.311 au fost din Grecia, 4.211 din Italia, 5.575 din Slovenia, 906 din România. Celelalte
4.187 vizualizări au provenit din 17 țări diferite (13 țări europene).
Locul / data: Organizarea concursului video a început în octombrie 2018. Concursul video a avut loc pe social
media Facebook, Youtube și Instagram între 18/12/2018 și 20/01/2019 (youtube: ProgettoMaiPiù).
Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost de a disemina cunoștințele despre persecuția bolnavilor psihiatrici
în timpul regimurilor totalitare din Europa și de a-și manifesta interesul față de elementul de inumanitate de astăzi,
prin postarea a 21 de scurtmetraje realizate în cadrul atelierelor educaționale din Mai Più cu privire la mediile
sociale. Toate scurtmetrajele au fost subtitrate în limba engleză. Diseminarea a fost încredințată studenților înșiși.
Filmele de scurt metraj care au obținut cel mai mare număr de Vizualizări, Lichidări și Acțiuni au fost câștigate la
Premiul Global Mai Più. A fost un premiu național pentru fiecare țară participantă.

