
 
 

Sărbătoarea Vecinilor  

În Europa şi pe plan interna Ńional  

 
Vineri 28 Mai 2010  

 
 
 
Contacte de pres ă:   
 
Presa scris ă: 
Mendrika Rabenjamina - +33(0)1 56 26 72 24 

mrabenjamina@profilepr.fr 
Aurelie Leveille - +33(0)1 56 26 72 23 

aleveille@profilepr.fr 

TV/Radio:  

Juiie Chabeaudie - +33(0)1 56 26 72 01 
jchabeaudie@profilepr.fr 

FederaŃia European ă şi Local Solidarity Contact  
Atanase Perifan - +33(0)6. 20 63 34 10 
atanase.perifan@european-neighbours-day.eu Christel 
Rathle - + 33(0)1.42.12.72.72 christel.rathle@european-
neighbours-day.eu 20
10

 D
os

ar
 d

e
  p

re
s
ă 



Cuprins  
 
Introducere – Interviu cu  Atanase Perifan, ini Ńiatorul S ărbătorii Vecinilor  

NoutăŃi pentru 2010:  selec Ńia unor ini Ńiative planificate  

x Lansarea la Pecs, 2010 Capitala Europeană a Culturii 
x Sărbătoarea Vecinilor a ajuns la a 10 aniversare în FranŃa  
x Focus asupra zonei Balcanilor 
x O ocazie deosebită prin care oamenii unui oraş sau membrii unor AsociaŃii de locatari 
ajung să se cunoască mai bine, să devină mai apropiaŃi 
x Sărbătorirea Zilei Vecinilor pentru prima dată în Finlanda 
x În Turcia se sărbătoreşte Ziua „Europeană” a Vecinilor  
x Cât despre alte Ńări, pregătirile pentru petrecere sunt în plină desfăşurare 
 
 
O reŃea în expansiune 
x În întreaga Europă 

x De-a lungul şi de-a latul Pământului, cu ocazia Sărbătorii Vecinilor  

 

Oare cum ar fi dac ă ... am continua s ă sărbătorim Ziua Vecinilor, 

pe tot parcursul anului?  

 
Addenda  

x Istoricul şi povestea Sărbătorii Vecinilor  
x InstituŃii partenere 

x Parteneri naŃionali şi locali 

 

 



Introducere – Interviu cu  Atanase Perifan, ini Ńiatorul S ărbătorii Vecinilor  

Domnule Atanase Perifan, în 2010 ve Ńi sărbători cea de-a 10-a aniversare a 
Sărbătorii Vecinilor, eveniment pe care l-a Ńi lansat dvs., împreun ă cu câ Ńiva prieteni, 
când a Ńi organizat o petrecere pe asfalt, chiar în cartier ul dvs.  din  arondismentul 
17, din Paris. În anul acesta probabil 9 - 10 milio ane de oameni vor s ărbători 
împreun ă cu vecinii lor în felul acesta. Ce însemn ătate are un astfel de eveniment?  
A.P: Trăim într-o societate în care relaŃiile umane n-au fost niciodată mai complicate. Nu-i 

nevoie să fii sociolog ca să înŃelegi adevărul acesta. Este un fapt absolut evident în 

familiile noastre, în relaŃiile de căsnicie, în relaŃiile dintre părinŃi şi copii, profesori şi elevi, 

între colegii de serviciu, şi chiar între vecini ... Oare de ce există atâta tensiune între 

oameni? Dar, ceea ce mă interesează mai ales pe mine mai presus de orice este ce 

suntem noi dispuşi să împărtăşim unii cu alŃii? (...) Eu consider c ă niciodat ă până 
acum oamenii nu au fost mai dornici s ă-şi descopere sensul vie Ńii, şi cu 
siguarn Ńă acesta este un lucru pozitiv.  

 
Sărbătoarea Vecinilor încearc ă să-i încurajeze pe oameni, s ă-i for Ńeze oarecum 
să cunoasc ă noi oameni, ceea ce nu este o pornire natural ă...  
A.P: Da, este într-adavăr un paradox să trebuiască să inventăm o „sfântă” Sărbătoare a 

Vecinilor în FranŃa... Dar nu contează, oricum toŃi avem nevoie de o dată anume pentru a 

o marca în calendar. (...) Aşadar, oamenii au nevoie de un pretext, şi poate că în zilele 

noastre, mai mult ca înainte, oamenii trebuie încurajaŃi să acŃioneze pentru ca lucrurile 

să progreseze în mod natural (...)Obiectivul nostru este s ă vedem cum ne putem 
conecta la canalele acestea ale solidarit ăŃii care exist ă între vecini.  Cum putem să-i 

încurajăm, să sporim gradul de solidaritate dintre oameni cu ajutorul unei filozofii politice reale 

– care nu este nici de stânga, nici de dreapta ... ci pur şi simplu una umană – care sună cam 

aşa: „În ce mă priveşte, solidaritatea se bazează obligatoriu pe trei stâlpi: primul este familia, 

despre care te-ai gândi că este cel mai natural lucru, numai că nu mai trăim în secolul al XIX-

lea, când sub acelaşi acoperământ trăiau câte patru generaŃii, şi le era uşor să convieŃuiacă. 

Al doilea stâlp este reprezentat de instituŃii, solidaritatea organizată, colectivă, Statul, serviciile 

sociale şi asociaŃiile; iar al treilea nivel, după părerea mea, este reprezentat de vecini. Este 

ceea ce aş numi eu ‘solidaritate spontană’ ”. Dacă reuşim cumva s ă facem ca aceste trei 
nivele s ă func Ńioneze împreun ă, dar mai ales s ă func Ńioneze în complementaritate, 

atunci vom reu şi să îmbun ătăŃim sim Ńitor climatul social al societ ăŃii noastre.  

De vreme ce dvs. a trebuit s ă creaŃi aceast ă Sărbătoare a Vecinilor, trebuie c ă 
acest lucru înseamn ă că în sistem exist ă cel pu Ńin o verig ă slabă, dar unde 
anume? S ă fie asocia Ńiile? Autorit ăŃile publice? Oficialii ale şi? Cei de la Spa Ńii 
locative?  

A.P: Nu, aş spune mai degrabă că societatea noastră este în aşa fel construită încât ne 

este din ce în ce mai greu să facem cunoştinŃe noi, în mod firesc. Drept scuză, am putea 

găsi 1000 de justificări: de la lipsa de timp, până la neîncredere; oamenii zilelor noastre 

găsesc că este suspicios să dai peste un om generos care încearcă să-Ńi ofere ajutor – 

şi atunci se întreabă oare ce se întâamplă, de ce ar vrea cineva să mă ajute? Este o 

reacŃie umană justificată, lumea din jur este din ce în ce mai complicată, toŃi au probleme 

lor. (...) Nu-i deloc cu susul în jos; să nu uităm că atunci când oamenii s-au mutat de la 

Ńară la oraş, acum două sau trei secole, au trebuit să se adapteze maselor. Să nu 

uităm că privarea de intimitate în oraşele mici era extrem de obositoare; nimeni nu 

avea secrete ... Oamenii erau bucuroşi să se poată ascunde în spatele unui strop de 

anonimat. Numai că lucrurile au mers mult prea departe, iar azi am ajuns să ne 

scăldăm în anonimat, iar oamenii îşi doresc să poată să-şi împărtăşească din nou 

experienŃele. Auzim adesea vorbindu-se despre comunitarianism, sau despre reŃele 

sociale sau social networking, numai că oamenii pur şi simplu au nevoie s ă înveŃe din 
nou cum s ă trăiescă împreun ă...  
 
Oare mai este mult de lucrat la aspectul acesta?  

A.P: BinenŃeles! Când mă uit în spate la câte am realizat, nu cred că m-aş fi înhămat la 

aşa ceva dacă aş fi ştiut de la bun început câtă energie urma să-mi consume. Dar să 

ştiŃi că lumea se poate schimba – eu cred sincer lucrul acesta. Pentru început, asta 

înseamnă că fiecare trebuie să se schimbe puŃin câte puŃin, dar cu cât se schimbă 

cineva mai mult, cu atât procesul schimbării devine mai uşor. Filosofia noastr ă este 
că lucrurile m ărunte, gesturile de solidaritate, sporite de fiecar e grupare de 
oameni, vor crea o societate mult mai prietenoas ă.  

Atanase Perifan,  
Ini Ńiatorul S ărbătorii Vecinilor,  
Preşedinte al Federa Ńiei Europene  pentru Solidaritate  Local ă Solidarity  



Ghid de organizare cu succes a S ărbătorii Vecinilor   

Sărbătoarea vecinilor:  aspecte cheie legate de  

� a 10-a aniversare  

� 32 de Ńări (19 Ńări din Uniunea Europeană) 

� 10 milioane de participanŃi 

� 1200 Consilii locale şi AsociaŃii de locatari ca şi parteneri 

Organizarea acestui eveniment este extrem de direct ă. 

Nu ave Ńi nevoie de aptitudini speciale, ci doar de un stro p de 

generozitate pic ătură de entuziasm! 

 

Găsi Ńi o loca Ńie, cum ar fi o curte, o grădină, holul de la intrarea 
unei clădiri, sau chiar un trotuar potrivit şi accesibil dacă nu aveŃi 
nimic mai bun la dispoziŃie! Important este doar ca accesul să fie 
facil, iar locaŃia să fie una potrivită ca să poată participa cât mai 
multe persoane din câteva case sau blocuri.  
 
Promova Ńi evenimentul! Este foarte uşor să vă înştiiŃaŃi vecinii 
despre eveniment – aveŃi la dispoziŃie postere şi invitaŃii pe care 
le puteŃi downloada de pe site-ul nostru; le găsiŃi în mai multe 
limbi : www.european-neighbours-day.eu  
 
Afi şaŃi un poster în holul de la intrare, în care anunŃaŃi 
evenimentul, data şi locul desfăşurării, şi îi invitaŃi pe participanŃi 
să aducă diverse feluri de mâncare carateristice pentru diverse 
regiuni ale Europei! Apoi strecuraŃi câte o invitaŃie şi în cutia 
poştală a vecilor dvs., sau lăsaŃi-o la uşa de la intrarea în 
locuinŃă. InvitaŃi-vă vecinii să vi se alăture în organizare, 
anunŃaŃi-i că sunt bineveniŃi să participe în orice fel.  
 
Încuraja Ńi pe toat ă lume s ă participe, face Ńi prezent ările şi 
aduna Ńi-i pe to Ńi: prietenii dvs., vecinii, administratorul clădirii, 
chiriaşii, proprietarii... aveŃi grijă să nu uitaŃi pe cineva!  
 

 



NoutăŃi pentru 2010  

Lansare la Pecs - 2010 Capitala European ă a Culturii  Focus asupra zonei Balcanilor!  

  

Orăşelul maghiar Pecs, sub denumirea  Pecs, 2010 Capitala European ă 
a Culturii, a dat startul unui an bogat în evenimente artistice adunate sub 
tema Europei Centrale şi a deschiderii faŃă de spaŃiul Balcanic. „Pecs-ul 
nu reprezintă numai binecunoscuta cultură maghiară, ci şi cultura foarte 
puternică a Europei Centrale” –  spune primarul oraşului.  

 
Sărbătoarea Vecinilor va fi unul dintre 
evenimentele cele mai marcante ale 
programului oficial al oraşului. S-a creat un 
website special tocmai pentru acest 
eveniment: www.szomszedunnep.hu 

 
 
 

Filmul S ărbătoarea Vecinilor!  

În FranŃa, cu ocazia sărbătoririi celei de a 10–a 
aniversări, acest eveniment prin care se doreşte 
reanimarea conştiinŃei civice l-a inspirat pe 
regizorul David Haddad să producă un film de lung 
metraj.  
Acesta va fi lansat în FranŃa, pe 26 Mai – cu 
două zile înainte de Sărbătoarea Vecinilor! 

  

Sărbătoarea Vecinilor are un succes 
extraordinar în regiunea Balcanică. Prietenia 
dintre vecini, una dintre tradiŃiile foarte 
respectate aici şi bine întreŃinută de secole 
de către popoarele slave, a devenit un 
eveniment oficial în zilele noastre, 
eveniment sărbătorit la data de 28 Mai, 
2010. După lansarea sa în oraşul Mostar în 
2009, Tuzla din Bosnia precum şi multe alte 
oraşe din Serbia şi Muntenegru s-au decis să 
se alăture acestui proiect! 

Pe lângă toate acestea, avem deosebita plăcere să primim în 
rândurile noastre trei noi capitale: Belgrad, Bratislava şi Zagreb! 
Participarea acestora reprezintă un simbol puternic al construirii unei 
identităŃi europene, fondate pe solidaritate şi coeziune socială.  

În Serbia, zonele de acŃiune ale Sărbătorii Vecinilor variază de la un 
oraş la altul, sărbătoarea dovedindu-se a fi puternic interculturală. 
Temele incluse sunt multe şi variate, de la ecologie la lupta 
împotriva sărăciei şi discriminarea socială. Scopul este acela de a 
implica, pe cât posibil, cât mai mulŃi cetăŃeni.  

În Muntenegru, oraşele Tivat şi Kotor s-au alăturat de curând 
mişcării cunoscute drept Sărbătoarea Vecinilor. 



O modalitate prin care ora şele şi asocia Ńiile de locatari creaz ă pun Ńi 
între oameni, îi adun ă laolalt ă 

În Germania,  EFLS (FederaŃia Europeană pentru Solidaritate Locală) poate conta 

acum pe sprijinul unei organizaŃii importante pentru răspândirea conceptului de 

Sărbătoare a Vecinilor la nivel naŃional: „Soziale Stadt" (Social Town), programul 

organizat în parteneriat de către statul federal şi Lander (regiuni). 

În anul acesta Sărbătoarea va cuprinde 15 localităŃi, incluzând cinci dintre cele 
mai mari oraşe germane: Berlin, Hamburg, Munich, Frankfurt şi Cologne/Köln! 

Două dintre Uniunile NaŃionale ale AsociaŃiilor de Locatari, ICSH (Irish Council for 
Social Housing) din Irlanda, şi EUCHA (Estonian Union of Cooperative Housing 
Associations) din Estonia vor lua parte pentru prima dată la aventura Sărbătorii 

Vecinilor, intenŃia fiind aceea de a promova evenimentul pe scară naŃională printre 

membrii acestor asociaŃii care fac eforturi zi de zi să dezvolte bune relaŃii de 

prietenie între vecini şi cei din comunităŃile locale.  

 

 

 

În Turcia, S ărbătoarea este 
cunoscut ă drept „Ziua European ă a Vecinilor”  

Promovarea Sărbătorii Vecinilor este făcută de 

către AsociaŃia „System and Generation", 

specializată în programe europene pentru tineret şi 

muncă voluntară, astfel: sunt planificate trei zile de 

festivităŃi în Ankara şi Kirikale! Programele vor 

include, printre altele,  muzică, expoziŃii de fotografie, 

concursuri culinare şi diverse întâlniri între studenŃi 

din mai multe Ńări ale Europei.  

                                                         

În alte Ńări, petrecerea continu ă să adune simpatizan Ńi, şi 
este înc ă în plin avânt!

Sărbătoarea Vecinilor, pentru prima dat ă în Finlanda  

Sărbătoarea Vecinilor s-a lansat în cele din urmă şi în Finlanda, aşadar în 

acest prim an vom fi martorii unor astfel de evenimente în câteva oraşe 

mari: Espoo, Oulu, Kemi şi Tuusula. Sunt planificate tot felul de activităŃi: 

picnicuri, concerte şi altele. În organizarea acestora se vor implica multe 

asociaŃii de locatari din zonele respective, în special din Espoo.  

În multe Ńări, Sărbătoarea Vecinilor a devenit mai mult decât o simplă 
ocazie în care vecinii se pot cunoaşte mai bine. În Regatul Unit, 
Sărbătoarea Vecinilor se celebrează în 14 oraşe. Organizatorii din întreaga 

lume au libertatea să-şi organizeze evenimentul aşa cum doresc, aşadar 

acesta este adaptat în funcŃie de particularităŃile locului, de la Ńară la Ńară: 

din România pân ă în Polonia, din Grecia în Norvegia şi Slovacia, dar şi 

multe alte Ńări europene, şi vedem cum graniŃele sale par să se extindă văzând 

cu ochii.  

 

 



O reŃea în expansiune în întreaga Europ ă... 
 

  

Organiza Ńia E.F.L.S. (FederaŃia European ă pentru Solidaritate 
 Local ă) sus Ńine şi alte ini Ńiative cu carater asem ănător                           Descrierea  E.F.L.S.,   în câteva cuvinte...  

 

În łările de Sus, Sărbătoarea Vecinilor este 
cunoscută sub denumirea de „Burendag”. 
Eventul se organizează în fiecare an în ultima 
duminică din Septembrie de către Orange 
Foundation (FundaŃia Familiei Regale), în 
parteneriat cu firma producătoare de cafea 
Douwe Egberts- www.burendag.nl . 

Sărbătoarea Vecinilor este un eveniment coordonat de către 
European Federation for Local Solidarity (E.F.L..S. ), adică FederaŃia 
European ă pentru Solidaritate Local ă.  

* Obiectivul s ău:  Promovarea Sărbătorii Vecinilor, crearea unor reŃele 
de solidaritate locale, încurajarea interacŃiunilor dintre vecini sau la 
nivel de comunităŃi locale legate de practici comune.  
   

În Regatul Unit:  după Sărbătoarea vecinilor din luna Mai, se 
pregăteşte „Marea Lansare”  în luna Iulie.  
Ideea este una simplă:  vecinii se adună la un prânz în aer liber 
– un picnic, sau un grătar – într-un parc din apropiere sau o 
grădină.  
Datorită succesului de care s-a bucurat prima ediŃie din 2009,  
(1 milion de participanŃi pe întreg teritoriul UK) organizatorii s-au 
decis să repete evenimentul şi în anul acesta, în sâmbata de 18 
Iulie. www.thebiRlunch.com 

 

* Participarea continu ă:  Datorită sprijinului unui număr crescând de 
oraşe, a unor AsociaŃii de locatari şi ONG-uri locale, Sărbătoarea Vecinilor 
se va celebra în anul acesta, din nou, într-o mulŃime de Ńări:  

- În Uniunea  European ă 

Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, FranŃa, Germania, Grecia, 
Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, 
România, Regatul Unit, Slovacia, Spania 

- În alte Ńări ale Europei:  
Bosnia HerŃegovina, CroaŃia, Norvegia, ElveŃia, Turcia, Ukraina, Serbia, 
Muntenegru 

 



Ziua Vecinilor, de-a lungul şi de-a latul P ământului ...  

Din SUA până în Japonia, trecând prin America Latină şi Europa, 
poŃi afla totul despre evenimentele legate de Ziua Vecinilor pe   

www.world-neighbours-dav.org ! 

NoutăŃi în 2010!  

În Africa  

În Canada  

În 2009, peste tot în Quebec s-au organizat nu mai puŃin de 2300 
de petreceri în care au fost implicate aproximativ 200 de Consilii 
locale şi organizaŃii din teritoriile respective.  
Arta la loc de cinste! Pascale Montpetit, una dintre cele mai 
populare actriŃe din Quebec, va fi purtătoarea de cuvânt a ediŃiei 
2010  a Zilei Vecinilor, ediŃie care se va Ńine pe 5 Iunie 2010.  

  

Pentru prima dată în anul acesta, Togo va fi în Sărbatoare cu ocazia 
lansării sărbătoririi Zilei Vecinilor.  
Sărbătoarea va include:  
În 28 Mai: un concert pe esplanada hotelului Concordia 

din Lome (capitala oraşului Togo). 
În 29 Mai: se vor Ńine petreceri în diferite districte, acestea fiind 
organizate de diferite grupuri de vecini. 

În America Latina: "Dia del Vecino"!  

Cu sprijinul AsociaŃiei  "Pro-Vecino", Mexico va sărbători a  
ll-a ediŃie a Zilei Vecinilor pe 15 August 2010. 
www.provecino.org.mx 

Ca să nu mai pomenim de ....  

11 Iunie î n Argentina 

10 Iunie în Bolivia 

30 Septembrie în Guatemala 

20 Decembrie în Uruguay 

3 Octombrie în Venezuela 

Şi, mai spre sfârşitul anului, în a doua duminică din Octombrie, în Peru!

În Asia: Japonia şi Taiwan  
În Japonia, Ziua Vecinilor se întinde pe tot anul, datorită implicării 
unei reŃele de 90 de organizaŃii cunoscute sub numele de  
Neighbours Together, care sunt situate atât în marile oraş cât şi în 
alte părŃi ale Ńării. Sărbătoarea îşi atinge apogeul între 13 şi 19 Mai 
în Shinjuku, cel mai mare parc din Tokyo. În Taiwan, cea mai mare 
petrecere este programată în sudul oraşului Taipei, unde sunt 
aşteptaŃi aprox. 2000 de participanŃi! 
 
În SUA 
Ziua Vecinilor se sărbătoreşte şi în SUA, sub denumirea de Good  

Neighbor Day!  

Proclamată drept sărbătoare naŃională în 1973, de către 
Preşedintele Nixon, sărbătoarea are loc în a treia duminică din 
Septembrie în toate statele. Sărbătoarea este promovată pe larg 
de către AsociaŃia National Neighborhood Day. 
www.neighborhoodday.org 

Ziua Vecinilor în Australia şi Noua Zeeland ă! 
 În Australia Ziua Vecinilor s-a sărbătorit în anul acesta în ultima 
duminică din  Martie. 
La şapte ani după lansarea sărbătorii la Melbourne, evenimentul a 
devenit mai popular ca niciodată. www.neighbourday.org 

În Noua Zeeland ă, după succeesul mare al evenimentul ce s-a 
desfăşurat la Auckland, organizatorii au decis să sărbătorească Ziua 
Vecinilor la data de 17 Octombrie 2010. 

 



Cum ar fi dac ă... am continua tot anul prin proiectul Neighbours' 
Together (Vecini, um ăr la um ăr)?  

The good side of livlng side by slde 

Programul Neighbours' Together (Vecini, umăr la umăr) a fost creat în anul 2007, de către fondatorii Sărbătorii Vecinilor, în parteneriat cu 
Ministerul Muncii, Serviciilor Sociale şi SolidarităŃii, diferite primării, proprietari de clădiri şi spaŃii locative şi  câteva asociaŃii de locatari.  
Programul acesta oferă oamenilor oportunitatea de a se angaja activ într-o mişcare benefică, cu carater social, care are potenŃialul de a 
crea valori sociale. Programul a dezvoltat un sistem naŃional prin care îi încurajează pe oameni să sară în ajutorul vecinilor lor.  

 Programul Neighbours' Together conŃine un plan de 
acŃiune pentru consiliile şi asociaŃiile de locatari, fiind 
compus din kituri tematice (pentru situaŃii de calamităŃi 
naturale, valuri de ger năpraznic, furtuni, pandemii) 
precum şi alte kituri pentru anumite evenimente 
specifice unui sezon (kituri pentru vară, kituri pentru 
începerea noului an şcolar, kituri de Crăciun). 
Fiecare kit include şi un poster, un manual de 
utilizare, un panou pentru afişare şi un model de 
fluturaş/flyer pentru popularizarea evenimentului. 

                          El paquete pandemia 
Vecinos Solidarios 

H onvarfo d* IM 
 

 

Adresa site-ul www.voisinssolidaires.fr este o 
platformă extraordinară prin care membrii pot 
schimba păreri, sau pot obŃine informaŃii.  

 

 
 
Până la aceast ă dată, în Fran Ńa au intrat în parteneriat 50 de Consilii Locale, şi proprietari de cl ădiri cu condominii, iar dintre ace ştia, 65.000  de persoane s-au înregistrat 

sub titulatura de "Good Neighbours" (n.tr. „Vecini buni”).   Ambi Ńia Programului Neighbours' Together'  :  să dezvolte conceptul pe întreg teritoriul Europei şi să 
mobilizeze în cadrul acestuia 1 milion de cet ăŃeni în urm ătorii 5 ani!  

 



Istoricul evenimentului S ărbătoarea Vecinilor  

1990  Atanase Perifan, Vice-primar al Parisului, împreună cu un grup de prieteni, au constituit 
AsociaŃia „Paris d'Amis” ("o provocare pentru prieteni”). Sloganul acesteia era: „Pas de 
quartier pour l'indifference", „Fără cartiere pentru indiferenŃă! (i.e. să spunem NU indiferenŃei 
în fiecare cartier”). Obiectivele acesteia erau: întărirea relaŃiilor între membrii comunităŃii, 
dezvoltarea unui sentiment de apartenenŃă faŃă de districtul de care aparŃin, crearea unui 
sentiment de solidaritate între vecini, şi luarea de poziŃie împotriva izolării şi discriminării. „O 
adevărată provocare!”  

1999 Lansarea S ărbătorii Vecinilor la Paris,  în districtul al 17-lea.   Evenimentul a avut un 
succes imediat: au participat 800 de clădiri, în care s-au mobilizat mai bine de 10.000 de 
locatari.  

2000 evenimentul se lansează la scară naŃională: 500 000 de participanŃi sărbătoresc împreună 
cu vecinii lor. 

2004 conceptul se lansează în Europa, sub denumirea de European Neighbours' Day 
(Sărbătoarea European ă a Vecinilor). 
Mai bine de 3,5 milioane de oameni au petrecut împreună cu bucurie şi în bună 
înŃelegere.  

2005 Sărbătoarea Europeană a Vecinilor se celebrează în mai bine de 450 de ora şe din 16 Ńări 
diferite. De la Dublin până la Ljubljana, trecând prin Roma,  Paris, Manchester, Lisabona  
şi Luxemburg, o mulŃime de Consilii Locale şi AsociaŃii de Locatari s-au aliat pentru a 
susŃine Sărbătoarea European ă a Vecinilor, care a devenit prima întâlnire public ă 
cetăŃeneasc ă din Europa.   

2009 în jur de 9 milioane de persoane au luat parte la Sărbătoarea Vecinilor, sărbătorind 

împreună cu 1100 oraşe partenere şi organizaŃii sociale de locatari din 29 de Ńări.   

 

 

 

 



Parteneri europeni  

 

Consiliul European  

"Eu cred că este extrem de important să îi aducem pe cetăŃenii Europei mai aproape unii de ceilalŃi. Cel mai bun început este să 
cauŃi să-i cunoşti mai bine pe cei care stau uşă în uşă cu tine. De aceea, îmi face o deosebită plăcere ca sub auspiciile poziŃiei mele 

să ofer tot sprijinul Sărbătorii Vecinilor în anul 2010. SusŃin cu toată convingerea obiectivul acesteia de a dezvolta o reŃea de 

parteneri dornici să promoveze 'o convieŃuire mai bună şi mai apropiată ca şi vecini'. SperanŃa mea este ca în anul acesta de 

Sărbătoarea Vecinilor toate evenimentele care se vor desfăşura să sporească interesul cetăŃenilor pentru a contribui la dezvoltarea 

unei societăŃi bazate pe valori împărtăşite de toŃi, cum sunt solidaritatea, toleranŃa, respectul reciproc şi lupta împotriva 

discriminării. Europa începe chiar de la uşa de lângă tine!" Herman Van Rompuy – Preşedinte al Consiliului Europei 
  
 

  

 
Comisia European ă:  Anul 2010 – Anul Europei  

Inspirată de principiul său fondator, şi anume acela al solidarităŃii, Uniunea Europeană şi-a unit forŃele cu Statele sale Membre 

pentru a face din anul 2010, Anul European pentru Combaterea S ărăciei şi a Discrimin ării Sociale. În acest context, 

Sărbătoarea Vecinilor reprezintă o extraordinară oportunitate de conştientizare a tuturor participanŃilor în legătură cu aceste 

probleme.    

 

 

 

 

 

Acest eveniment mai este încurajat şi susŃinut şi de către: 

- CECODHAS, European Liaison Committee for Social Housing, (n.tr. Comitetul European de Coordonare a LocuinŃelor Sociale) 

- EUROCITIES, o reŃea importantă a oraşelor europene 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
BNP Paribas  

BNP Paribas este unul dintre liderii europeni în economia bancar ă pe plan mondial şi în servicii financiare,  fiind dezvoltat cu 
precădere în marile oraşe. BNP Paribas este un factor care contribuie activ la dinamismul  social urban. În anul trecut, în FranŃa, mai 

bine de 700 de agenŃii BNP Paribas au organizat propria lor Sărbătoare a Vecinilor, intitulată  „Neighbours' Coffee" (n.tr. „La cafea cu 

vecinii”). InvitaŃia suna astfel:  „De Sărbătoarea Vecinilor, vino să-Ńi bei cafeaua de dimineaŃă la agenŃia noastră cea mai apropiată de 

tine!" Văzând succesul de care s-a bucurat această primă operaŃiune, BNP Paribas s-a decis ca în anul acesta să extindă şi să susŃină 

conceptul şi în Belgia şi în Luxembourg. 



Parteneri na Ńionali şi locali (dup ă ultimele date, din 11/05/2010)  

łara Organiza Ńia Oraşul  
 

Stadt Frankfurt am Main Francfort sur le Main 

StadtChemnitz Chemnitz 

Freie Hansestadt Bremen Bremen 

Kieler Immobilienverwaltung GmbH, KIV Kiel 

Diakonisches werk - Die Ilene - Lotsen Hanovre 

Gesellschafl filr Bauen und Wohnen Honnover mbH (GBH) Hanovre 

Stadt Aschaffennburg Aschaffenburg 

Nibelungen - Wohnbau - GmbH Brauschweig 

MultikulturellesJugendzzentrum (MKJZ) Munich 

Gesobau AG Berlin 

Neighbourhood Management Berlin 

Seehafenstadt Emden Emden 

Quartiersarbeit EICHHOLZ Sindelfingen 

GAG Irnmobilien AG Cologne 

Verein Soziale Stadt Potsdam e,V Potsdam 

Quartiersmanagement Frankfurt Francfort (Oder) 

 
GERMANIA 

Lenzsiedlung e. V Hambourg 
 

 AUSTRIA Stadt Wien - Verein Lokale Agenda 21 Vienne 

 

BELGIA 
www.immeublesenfete.be 

Association Immeubles en Fete - Dag Van de Buren (Coordinateur National) 
36 villes partenaires- Liste disponible sur demande 

Bruxelles 



CIPRU City of Lefkara Lefkara 

 

ESTONIA Eucha (Estionian Union of Cooperative Housing Association) Tallinn 
 

FECOVI (Coordinateur Regional) Valence 

Ayuntamiento de Bilbao Bilbao 

SPANIA 
 www. fecovi. ora.uv 

Ayuntamiento de Santander - Fundacion Santander 2016 Santander 
 

FRANłA 

www.immeublesenfete.com 

Association Immeubles en Fete (Coordinateur National) 750 mairies 

et baîlleurs partenaires - liste disponible sur demande 

Paris 

 
Oulun Kaupunki Oulu 

Espoon Kaupunki Sivistystoimi Espoo 

Kemin Kaupunki Kemi 

Tuusula Kunta Tuusula 

 
FINLANDA 

Espoonkruunu Oy Espoo 
 

GRECIA City of Chania Chania 

 

Hungarofest non profit Ltd. Budapest UNGARIA 
www.s2omszedunnep.hu City of Pecs Pecs 



 FEDERCASA / ANCI (Coordinateur National) Rome 

 ATC Novară Novară 

 ACER Ferrara Ferrara 

 ALERBrescia Brescia 

 IACP Ragusa Raguse 

 ITEATrento Trento 

ITALIA Azîenda Casa Forli-Cesena Forli 

 ACER Piacenza Piacenza 

 ACER Modena Modena 

 ACER Reggio Emilia Reggio Emilia 

 ATER Belluno Cavarzano (BL) 

 ACER Parma Parme 

 ACER Bologna Bologne 

 ALE R Pa via Pavia 

 ATC Tu ri no Turin 

 Comune di Modena Modena 

 Citta diTurino Turin 
 

ICSH (Coordinateur National) Dublin 2 

Kilkee Housing Association Ltd Kilkee 

Sunbeam House Services Co. Wicklow 

Sophia Housing Association Dublin 8 

Dublin City Council Dublin 

Cluid Housing Association Dublin 9 

 
IRLANDA 

Inagh Housing Association Ltd Co. Clare 



 
Association Luxembourgeoise des Solidariter» de Proximite (Coordinateur National) Ingeldorf 

 Commune deSanem Sanem 

 Commune deGarnich Garnich 

 Commune de Waldbredimus Waldbredimus 

 Viile de Steinsel Steinsel 

 Viile de Mamer Mamer 

 Viile de Hobscheid Hobscheid 

 Viile d'Esch-sur-Alzette Esch sur Alzette 

 Viile de Luxembourg Luxembourg 

LUXEMBURG Le Fonds du Logement Luxembourg 

www.fetedesvoisins.lu 
www.nooeschfest.lu Commune de Beckerich Beckerich 

 Viile de Differdange Differdange 

 Viile de Dud6lange Dudelange 

 Commune d'Hesperange Hesperange 

 Commune de Bettembourg Bettembourg 

 Commune de Leudelange Leudelange 

 Commune de Mondercange Mondercange 

 Viile de Nordstad Nordstad 

 Commune de Reckange/Mess Reckange/Mess 

 Viile de Remich Remich 

 
Commune de Manternach Manternach 



CECODHAS P. (Coordinateu r National) Lisbonne 

Cămara Municipal de Vila Real de Santo Antonio Vila Real de Santo Antonio 

Cămara Municipal de Reguengos de Monsaraz Reguengos de Monsaraz 

Camera Munipal de Horta Horta 

Cămara Municipal de Aveiro Aveiro 

Cămara Municipal de Nazare Nazare 

Cămara Municipal de Sintra Sintra 

Cămara Municipal deTrofa Trofa 

Cămara Municipal de Silves Silves 

SocioHabitaFunchal Funchal, Madeira 

Cămara Municipal Peso de Regua Peso de Regua 

Cămara Municipal de Castro Mărim Castro Mărim 

Cămara Municipal de Coimbra Coimbra 

Cămara Municipal de Evora Evora 

Cămara Municipal de Setubal Setubal 

Cămara Municipal de Madalena Madalena 

Cămara Municipal de Santana Santana, Madeira 

Cămara Municipal de Sesimbra Sesimbra 

Gebalis- Lisbon Municipal Neighbourhoods Management Lisbonne 

Junta de Freguesia Vila Nova de Santo Andre Santiago do Cacem 

AssociaŃâo de Alcoolicos Recuperados do Concelho de Santa Măria da Feira Sao Paîo de Oleiros 

PORTUGALIA 
www.vizinhos.eu 

Institute Mabitacional de Madeira Madeira 

Urzad Miasta Lodz Lodz 

Urzad Miasta Wroclaw Wroclaw 

Urzad Miejski w Bytomiu Bytom 

Urzad Miasta Katowice Katowice 

Urzad Miasta Gdansk Gdansk 

 
POLONIA 

Urzad Miasta Lom za Lomza 



National Housing Federation (Coordinateur National) Londres 

Muir Group Houncing Association Helsby, Chester 

Kirklees Neighborhood Housing Huddersfield 

Housing Hartlepool Hartlepool 

Shorelîne Housing partnership IM.E. Lines 

Manchester City Council Manchester 

Riverside Heywoocl 

Tower Hamlets Communîty Housing London 

Ark Housing Association Belfast 

One Housing Group Londres 

Home Group Whitehaven - Cumbria 

NS Housing Portishead 

Eden Housing Association Penrith, Cumbria 

Liverpool Housing Trust Liverpool 

Golding Homes Maidstone 

Gateshead Council Gateshead 

Cosmopolitan Housing Liverpool 

Progress Housing Group Leyland 

 
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII 
www.housina.ora.uk 

York Housing Association Huntington, York 
 

ROMÂNIA Primăria Municipiului Arad Arad 

 
 

Primăria Municipiului Târgoviste Târgoviste 
 

REPUBLICA CEHĂ 

www.svateksousedu.cz  Association Svâtek sousedu, o.s. (Coordinateur Nati onal)  Prague  

   
City of Bratislava  Bratislava  

SLOVACIA  
U rad Povazska Bystrica  Povazska Bystrica  



ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE  
 

City of Tuzla Tuzla  
BOSNIA  HERłEGOVINA 

City of Mostar Mostar 

CROAłIA Centar za civilne inicijative - Zagreb Zagre 

 
 

 

Opstina Kotor Kotor 
MUNTENEGRU 

Opstina Tivat Tivat 

NORVEGIA 
 

Bergen Bolig og Byfornyelse KF 
 

Bergen 
 

   
 

Grad Leskovac Leskovac 

Grad Uzice Uzice 

Edukativni centar Krusevac 

Centar za savremenu edukaciju Novi Sad 

Udruzenje gradjana PETRA Senta 

Snaga prijateljstva - Amity Belgrade 

Grad Novi Pazar Novi Pazar 

 
SERBIA 

Grad Sremska Mitrovica Sremska Mîtrovica 

CANADA www.fetedevoisins.qc.ca  
 

Reseau Quebecois Villes et Village en Sânte (Coordinateur National) Plus de 200 
villes partenaires - liste disponible sur demande 

Quebec 
 

JAPONIA www.rininmatsuri.jp 
 

Association Rinjin Matsyri (Coordinateur National) Tokyo 

TAÎWAN 
 

Green Consumers' Foundation Taîwan Tapei 100 

UKRAINE 
 

City of Odessa Odessa 

  
 

 



ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE  
 

 Viile de Geneve (Coordinateur National) Geneve 

 Viile de Vevey Vevey 2 

 Commune de Thonex Thonex 

 Commune de Prangins Prangins 

 Viile de Bernex Bernex 

 Commune de Veyrier Veyrier 

 Viile de la Chaux de Fonds La Chaux de Fonds 

ELVEłIA 
www immeublesenfete eh 

Municipalite de Nyon Nyon 

 Viile de Gland Gland 

 Viile de Lausapne Lausanne 

 Citta di Lugano lugano 

 Municipalite de Morges Morges 

 Viile d' Yverdon-les-Bains Yverdon Ies Bains 

 Commune de Vernier Vernier 

 Viile de Sion Sion 

 Commune du Chene-Bourg Chene-Bourg 

 Commune du Chene-Bourgeries Chene-Bourgeries 

 Viile de Sierre Sierre 

 Viile de Meyrin Meyrin 

 Viile d'Onex Onex 

 Commune du Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 

 
TURCIA 

S&G Association (Coordinateur National) Ankara 

 Kirrikale Chamber and Craftsmen Association Kirrikale 

 Gazy University Foundation Private Prirnary Maltepe/ Ankara 

 
TOGO Association Voisins Solidaires Togo (Coordinateur National) Lome 



 
 

 
 
Dosar de presă 2010 

Sărbătoarea Vecinilor  

În Europa şi pe plan internaŃional 

    Vineri, 28 Mai 2010 

European Federation for Local Solidarity 

26 rue Saussier Leroy 

75017 Paris 

+33(0)142127272 

contact@european-neighbours-day.eu 


