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Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 33, anul 5, saptamana 20 – 26 noiembrie 2017 

 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 20 noiembrie – Ziua Internationala a Drepturilor Copilului  

 Târgul Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură 2017 

 Federația VOLUM lansează pachetul de resurse „Managementul Voluntarilor în Servicii 

Sociale” 

 Avocatul Copilului, o urgență pentru România 

 TomorrowME: Peste 28.000 tineri din România au aflat ce profesie li se potrivește 

 A început Campionatul de Bine! 

 Primul program de leadership din România pentru directorii de școli 

 Giving Tuesday – o zi pentru a dărui - se sărbătorește pe 28 noiembrie 

 

 

                    Noutăți  

 
 [Consultare publică] Proiect de metodologie privind evaluarea calității proiectelor de 

manuale școlare pentru învăţământul preuniversitar 

Data publicării: 15.11.2017 

 

Proiectul de metodologie supus consultării publice reglementează procesul de evaluare a calității 

proiectelor de manuale școlare, în vederea aprobării pentru utilizarea în învăţământul preuniversitar. 

Sugestiile, propunerile și punctele de vedere argumentate pot fi trimise pe adresa de e-

mail office@rocnee.eu 

 

Materiale informative:  

 Proiect_metodologie_eval_manuale_2017.pdf 
sursa: http://www.edu.ro/consultare-publci%C4%83-proiect-de-metodologie-privind-evaluarea-

calit%C4%83%C8%9Bii-proiectelor-de-manuale-%C8%99colare, 17 nov 2017 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/D2ISAlTChuw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/D2ISAlTChuw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/PXtIDHZnieI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/vPh6erJ56h4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
mailto:office@rocnee.eu
https://www.edu.ro/sites/default/files/Proiect_metodologie_eval_manuale_2017.pdf
http://www.edu.ro/consultare-publci%C4%83-proiect-de-metodologie-privind-evaluarea-calit%C4%83%C8%9Bii-proiectelor-de-manuale-%C8%99colare
http://www.edu.ro/consultare-publci%C4%83-proiect-de-metodologie-privind-evaluarea-calit%C4%83%C8%9Bii-proiectelor-de-manuale-%C8%99colare
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  20 noiembrie – Ziua Internationala a Drepturilor Copilului  

 

 
 

 

 Târgul Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură 2017 

 
Ediţia cu numărul 24 a Târgului Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură - cel mai 

important eveniment cultural de tip expoziţional din România - va avea loc în perioada 22 – 26 

noiembrie 2017, în Pavilionul Central Romexpo.  
sursa: http://www.gaudeamus.ro/en/ 

 
 Federația VOLUM lansează pachetul de resurse „Managementul 

Voluntarilor în Servicii Sociale” 
 

Federația VOLUM anunță lansarea primului pachet de resurse „Managementul Voluntarilor 

în Servicii Sociale”, destinat organizațiilor și instituțiilor care implică voluntari în cinci 

domenii de intervenție: copii cu dizabilități, copii instituționalizați, persoane cu dizabilități 

locomotorii, copii cu autism, adulți victime ale violenței domestice. Evenimentul de lansare va 

avea loc pe 29 noiembrie, la Spațiul Public European, în București. 

 

Acest demers face parte din proiectul „Voluntariat în Servicii Sociale”, realizat de către Federația 

VOLUM, în parteneriat cu Fundația Serviciilor Sociale Bethany (Iași), Asociația Necuvinte 

(București), Fundația de Sprijin Comunitar (Bacău), Asociația Help Autism (București), Asociația 

SM Speromax Alba (Alba Iulia). Proiectul își propune să contribuie la creșterea accesului grupurilor 

vulnerabile la servicii sociale urmărind creșterea capacității ONG-urilor prin dezvoltarea la 

standarde profesioniste de programe de voluntariat destinate furnizării de servicii sociale și prin 

profesionalizarea managementului voluntarilor în organizații, în vederea completării resurselor 

umane specializate insuficient accesibile la nivel național. 

 

Conform Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2014 – 2020, în 

România în perioada 2012-2013 numărul persoanelor vulnerabile includea un număr estimat de 

1,85 milioane de persoane de etnie rromă, aproximativ 1,4 milioane de copii săraci (cu vârste 

cuprinse între 0 și 17 ani), peste 725.000 de persoane vârstnice cu vârsta peste 80 de ani, 687.000 de 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/D2ISAlTChuw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/D2ISAlTChuw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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copii și adulți cu dizabilități care trăiesc în gospodării și alți 16.800 care trăiesc în instituții, peste 

62.000 de copii cuprinși în sistemul de protecție specială (fie în centre de plasament, fie în puncte 

de îngrijire familială) și aproximativ 1.500 de copii abandonați în unități medicale. Sărăcia este 

principalul factor care determină menținerea și dezvoltarea situațiilor de risc (abandon familial, 

abandon școlar, violența, abuz, tulburări comportamentale, dependență, întârzieri în dezvoltarea 

neuro-psiho-motorie, grad redus de ocupare, excludere socială etc). 

 

Sustenabilitatea serviciilor sociale acordate de organizațiile neguvernamentale este greu încercată și 

necesită abordări inovative care să minimizeze impactul pe care lipsa resurselor financiare îl are 

asupra furnizării de servicii sociale adaptate nevoilor grupurilor vulnerabile. În România serviciile 

sociale acordate de ONG-uri sunt în mare parte realizate prin proiecte și programe de voluntariat, 

neexistând în schimb resurse adaptate proceselor de management al voluntarilor în implicarea 

voluntarilor în furnizarea de servicii sociale sau oferirea sprijinului pentru ca aceste procese să fie 

desfășurate. 

 

Astfel, prin lansarea acestui  de pachet de resurse, Federația VOLUM își propune să vină în 

sprijinul organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor care desfășoară programe de voluntariat 

pentru furnizarea de servicii sociale. Pachetul a fost realizat cu sprijinul celor cinci grupuri de lucru, 

care au adus expertiză atât în ceea ce privește managementul voluntarilor, cât și în ceea ce înseamnă 

furnizarea serviciilor sociale pentru cele cinci tipuri de beneficiari. Pachetul de resurse cuprinde 

informații și instrumente privind managementul voluntarilor, adaptate nevoilor specifice lucrului cu 

categoriile de beneficiari menționate, precum: modalități de recrutare și selecție a voluntarilor, 

motivarea acestora pe termen lung, tipuri de activități și provocări în lucrul cu grupul vulnerabil, 

ghid de conduită pentru voluntarii care lucrează direct cu beneficiarii, măsurarea efectelor 

programelor de voluntariat, recunoașterea meritelor voluntariatului, alături de documente necesare 

pentru respectarea Legii Voluntariatului 78/2014. 
sursa: România pozitivă, 14 nov 2017 

 

Evenimentul de lansare a pachetului de resurse „Managementul Voluntarilor în Servicii 

Sociale” va avea loc începând cu ora 9:30, la Spațiul Public European (Strada Vasile Lascăr, nr. 

31, București), iar înscrierea se face prin completarea unui formular, până 26 noiembrie. În 

cadrul evenimentului, participanții vor afla mai multe despre Pachetul de Resurse „Managementul 

Voluntarilor în Servicii Sociale” și vor avea parte de contexte în care pot identifica împreună 

diferite soluții și resurse pentru a îmbunătăți componenta de voluntariat din cadrul organizației.  
sursa: www.stiriong.ro  

 

 

 Avocatul Copilului, o urgență pentru România 

 
Întrucât numărul petițiilor referitoare la drepturile copilului este prea mic în raport cu problemele 

majore cu care se confruntă copiii din România, Salvați Copiii, în consens cu Guvernul României și 

instituția Avocatul Poporului, a reafirmat necesitatea numirii, cât mai curând posibil, a unui Avocat 

al Copilului. 

 

Salvați Copiii România salută decizia autorităților de a face un pas consistent în protecția 

https://maps.google.com/?q=European+(Strada+Vasile+Lasc%C4%83r,+nr.+31,+Bucure%C8%99ti&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=European+(Strada+Vasile+Lasc%C4%83r,+nr.+31,+Bucure%C8%99ti&entry=gmail&source=g
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/PXtIDHZnieI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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drepturilor copilului în România, prin adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, 

aflat zilele acestea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, prin care este numit un Avocat al 

Copilului. România va fi cea de-a 36-a țară europeană cu o instituție independentă ori cu un 

departament specializat destinat copiilor. 

 (...) 

 
 

Înființarea Avocatului Copilului în România a constituit unul din obiectivele importante de 

advocacy ale Organizației Salvați Copiii, concretizată, încă din 2001, prin derularea a numeroase 

evenimente publice pe această temă, marcate de prezența și suportul unor înalți demnitari și 

reprezentanți internaționali, inclusiv Avocatul Copilului din Suedia (2001 și 2007) și Comisarul 

privind Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei (2007) și transmiterea de recomandări 

legislative cu privire la proiectele de lege din 2011, 2013 și 2016. Rapoartele alternative ale 

organizației noastre, transmise periodic Comitetului ONU privind Drepturile Copilului (1993, 2002, 

2008 și 2016), au fost urmate sistematic de recomandări adresate statului român de a include, în 

strategiile și planurile sale operaționale, înființarea instituției ori specializarea unuia dintre adjuncții 

Avocatului Poporului. De asemenea, am susținut proiectele de lege din 2011, 2013 și 2016 de 

înființare a unei instituții independente ori de specializare a unuia dintre adjuncții Avocatului 

Poporului în problematica drepturilor copilului, înaintate Parlamentului României, contribuind cu 

amendamente și participări în ședințele comisiilor de specialitate. 

 

Deși copiii reprezintă 20% din populația României, iar statisticile privind protecția acestora 

plasează țara noastră pe primele locuri din Europa, până în prezent au fost ani când numărul 

petițiilor referitoare la drepturile copilului a rămas la un nivel foarte scăzut din totalul petițiilor 

înaintate Avocatului Poporului. Prin comparație, numai în 2015, Ombudsmanul Copilului din 

Polonia a analizat 10.000 de petiții, reprezentând o petiție la 760 de copii, cei din Croația și Irlanda 

o petiție la aproximativ 600 de copii, în timp ce Departamentele pentru drepturile copilului ale 

instituțiilor naționale din Franța au înregistrat o petiție la 3.500 de copii, iar Grecia o petiție la 2.500 

de copii. Dacă includem în comparație datele din România, țară în care dificultățile cu care se 

confruntă copiii sunt majore, discrepanța devine un semnal de alarmă, înregistrându-se în România 
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doar o petiție la 35.000 de copii. (...) 

Luând, de asemenea, în considerare recomandările organismelor internaționale și repetatele cereri 

din partea societății civile și a grupurilor reprezentative ale copiilor (Consiliul Elevilor, Asociația 

Elevilor din Constanța, Forumul Național al Copiilor – Salvați Copiii), Guvernul României, prin 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, a elaborat Proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 

Avocatului Poporului. În acest mod, structura instituției Avocatul Poporului va fi consolidată prin 

includerea unui nou domeniu dedicat exclusiv promovării și protecției drepturilor copilului ce va fi 

condus de un adjunct specializat numit Avocatul Copilului. 

 

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a dat asigurări că va monitoriza atent modul în care petițiile 

privind drepturile copilului vor fi analizate: « Acest proiect de lege prevede o serie de instrumente 

mult mai adecvate, pentru a putea veni în sprijinul persoanelor vulnerabile în general şi al copiilor 

în particular. » 

 

Situația actuală a respectării drepturilor copilului ascunde vulnerabilități ale sistemului de protecție, 

copiii și familiile lor confruntându-se cu probleme numeroase: 

 

 Risc de sărăcie și excluziune socială 

Mai mult de jumătate dintre copii (51%) se află în risc de sărăcie sau excluziune socială 18, iar un 

copil din trei trăiește în condiții de deprivare materială severă. Efecte ale stării de pauperitate, în 

special în mediul rural, performanțele școlare scăzute ale copiilor noștri, cu un procent de 

aproximativ 40% analfabeți funcționali 19, rata de părăsire timpurie a școlii la un nivel de mare 

îngrijorare (19,1%) 20, cu 34.293 copii abandonând învățământul primar și gimnazial în anul școlar 

2014-2015 21, inechitatea cronică în investițiile realizate în sistemul de învățământ 22, cu efect de 

creștere de aproape trei ori a riscului ca elevii dezavantajați socio-economic să obțină doar rezultate 

slabe, costuri uriașe suportate de familii pentru educația” gratuită” a copiilor 23, o perspectivă 

curriculară fără utilitate economică pe termen lung, toate acestea indică o stare generală de sărăcie 

educațională și, prin aceasta, încălcarea dreptului la educație de calitate pentru toți copiii. 

 Violența asupra copilului 

În România, 38% dintre părinți recunosc abuzul fizic asupra copiilor în familie, iar 63% dintre copii 

afirmă că sunt bătuți acasă de către părinții lor. Corecțiile precum „lovitul cu palma” sau 

„urecheala” nu sunt percepute de majoritatea părinților, și într-o anumită măsură, nici de copii, ca 

fiind comportamente n sfera abuzului fizic. Alarmant este faptul că doi din 10 părinți consideră că 

bătaia este o metodă necesară de educație a copiilor. 

 Bullying-ul, un fenomen de amploare 

Violența a venit și de la catedră, cel puțin o dată într-un an școlar, pentru 8 din 10 elevi care au fost 

umiliți și jigniți pentru că nu au știut răspunsul corect. În mod repetat, în școală, trei din 10 copii 

sunt excluși din grupul de colegi, sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi, iar unul din 4 

copii a fost umilit în fața colegilor. Despre acești copii sunt răspândite zvonuri umilitoare și 

denigratoare în spațiul școlii sau în mediul online. Situațiile în care un copil amenință, insultă sau 

lovește un altul sunt atât de dese, încât majoritatea copiilor au fost martorii unor astfel de scene. 

 Copiii, victime ale infracțiunilor contra vieții sexuale 

Datele oficiale puse la dispoziție de Parchetul General arată că, anual, un număr de aproximativ 500 

de copii sunt victime ale unor infracțiuni contra vieții sexuale. Discrepanța între prevalența 
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fenomenului și numărul de victime înregistrate de organele penale ilustrează slaba raportare a 

acestui tip de abuz asupra copilului. Stigmatizarea și expunerea copiilor victime ale violenței 

sexuale influențează negativ raportarea unor astfel de fapte. 

 Copiii rămași singuri acasă 

Conform datelor oficiale 26, peste 95.000 de copii au părinții plecați la muncă în străinătate. O serie 

de studii au arătat însă că numărul acestora este mult mai mare: în 2015, inspectoratele școlare 

județene trimiteau organizației Salvați Copiii date despre 212.000 de copii aflați în această situație, 

în 2007, era estimat un număr de 170.000 elevi de clasele V-VIII cu cel puțin un părinte la muncă în 

străinătate 27, iar în 2008 un alt studiu estima că, la scară națională, erau 350.000 de copii ai căror 

părinți erau migranți în străinătate. 

 Mortalitatea infantilă 

România are una dintre cele mai sumbre statistici privind mortalitatea infantilă în Europa: o rată de 

7,4 copii dintr-o mie de nou-născuți mor în țara noastră înainte de a împlini un an, prin comparație 

cu media europeană, de două ori mai mică (3,7‰). Analizele realizate de Salvați Copiii au scos la 

iveală faptul că echipamentele medicale insuficiente reprezintă o problemă frecventă în România – 

13% dintre maternitățile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuții prematuri, 

56% dintre maternitățile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator și 14% dintre 

maternitățile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii, și, de asemenea, că există un 

deficit mare de paturi de terapie intensivă pentru nou născuți și de linii de gardă pentru 

neonatologie, acestea din urmă inexistente în maternitățile de nivel I. Acestea sunt condițiile pentru 

un număr de aproximativ 20.000 de copii care se nasc anual înainte de termen în România, 

prematuritatea, complicațiile acesteia și lipsa unui răspuns medical adecvat reprezentând cauzele 

majore ale deceselor copiilor. 

Dezbaterea pentru promovarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 

35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, aflat în pe ordinea de 

zi a Camerei Deputaților (PL-x nr. 338/2017) și ai cărui co-inițiatori sunt Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și 

Ministerul de Justiţie, a avut loc, joi, în Sala Nicolae Bălcescu a Palatului Parlamentului. 
sursa: stiriong, 16 nov 2017 

 

 TomorrowME: Peste 28.000 tineri din România au aflat ce profesie li se 

potrivește 
 

Caravana educațională Samsung #TomorrowME a ajuns anul acesta la a 7-a ediție. Din 2011 

și până în prezent, caravana a ajuns în 12 orașe, la cele mai importante licee din țară, iar 

aplicația a fost descărcată de peste 28.000 de tineri. Caravana face parte din Trends of 

Tomorrow, un program educațional lansat de Samsung România cu scopul de a inspira, 

educa și familiariza liceenii cu abilitățile digitale atât de necesare pentru joburile viitorului și 

cu tendințele de pe piața muncii. 
 

Anul acesta, #TomorrowME a ajuns la 500 de elevi din 4 orașe: Ploiești, Pitești, Buzău și Brăila.  În 

cadrul evenimentelor, Samsung i-a provocat pe elevi să își afle profilul vocațional, accesând 

„TomorrowME”, dar și să discute cu personalități locale cu un parcurs profesional de succes și să 

descopere care au fost motivațiile care au stat la baza alegerilor lor de carieră. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/vPh6erJ56h4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/vPh6erJ56h4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Samsung integrează în acest an format 360
o
 creat special pentru aplicația #TomorrowME, cu 

ajutorul cărora elevii liceelor pot vizualiza meseriile viitorului și cum vor evolua competențele 

pentru o serie de specializări în următorii 10 ani. În cadrul aplicației sunt disponibile trei clipuri în 

format 360
o 
în care Angela Dimișcă, profesor în cadrul programului Teach for Romania, Silvia 

Stegaru, co-fondator Codette și susținător al meseriei de programator în rândul femeilor, precum și 

membrii echipei de robotică AutoVortex vorbesc despre ce îi motivează în carieră și despre felul în 

care meseria lor se va schimba în următorii 10 ani. 

(...) 

 

În cadrul aplicației TomorrowME, peste 91.000 de teste vocaționale au fost completate de tinerii 

români. Cele mai frecvente profiluri vocaţionale au fost realist-artistic (11%) şi realist social (12%).  

 

Cei care au un profil realist artistic pot fi descrişi ca originali, expresivi, idealiști, deschişi, 

independenți și intuitivi. Ei preferă mediile creative în care se pot exprima liber, în locul rutinei şi 

regulilor și pot urma o carieră de designer, grafician, fotograf sau arhitect. Cei cu profil realist – 

social preferă să fie înconjuraţi de oameni, le place să îi ajute pe cei din jurul lor. Tind mai degrabă 

să înveţe şi să consilieze oamenii, decât să presteze activități mecanice sau tehnice. Sunt 

convingători, cooperanți, prietenoși și generoși, amabili, răbdători și înțelegători, cu tact. 

Persoanelor cu un astfel de profil li se potriveşte o carieră în Project-Management sau Learning & 

Development. De asemenea, în topul rezultatelor s-a aflat și profilul investigativ-realist, cu un 

procent de 9% din totalul utilizatorilor care au completat testele, iar pentru aceștia cel mai potrivit 

ar fi un job în vânzări sau în protecția datelor. 

 

 
 

Aplicația #TomorrowME a fost dezvoltată de Samsung Electronics România și este integrată cu 

programele educaționale actuale și cu cerințele din piața muncii, punând la dispoziția elevilor de 

liceu și nu numai un test rapid prin care își pot descoperi vocația. În funcție de profilul vocațional 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr.33, anul 5, saptamana 20 - 26 noiembrie 2017 

 

 

 

 

P
ag

e8
 

rezultat, utilizatorii primesc informații despre ce studii trebuie să urmeze și care sunt etapele 

carierei alese.  Aplicația este disponibilă gratuit în Galaxy App și în Google Play. Totodată, aceasta 

este disponibilă și în variantă desktop, pe link-ul http://www.tomorrowme.ro 

(...) 
sursa: Romania pozitiva, 18 nov 2017 

 

 

 A început Campionatul de Bine! 

  

Campionatul de Bine, competiția dedicată organizațiilor neguvernamentale ce vizează 

finanțarea proiectelor sociale prin intermediul donațiilor individuale, a ajuns la ediția a Va.  

 

Competiția este organizată de Bursa Binelui în perioada 5 decembrie 2017 – 19 februarie 2018.  

 

Înscrierile se pot face online, pe www.bursabinelui.ro, până în data de 4 decembrie, inclusiv. 

Premiile constau în dublarea sumelor atrase din donații de către organizațiile participante, fiind 

recompensate primele trei proiecte în funcție de numărul donațiilor atrase și a numărului de 

donatori, în limita a 5.000 de euro. 

 

Cea de-a V-a ediție a Campionatului de Bine a fost lansată cu un workshop dedicat organizațiilor 

care doresc să atragă donații pentru proiectele lor. Sesiunea principală din cadrul workshop-ului -

 Strategia de marketing și comunicare în social media pentru ONG-uri – a fost susținută de 

Alexandru Negrea, co-fondator al primului curs intensiv de marketing și comunicare în social media 

din România. 

 

De asemenea, participanții la workshop au beneficiat și de o sesiune de Educație financiară 

susținută de Nicoleta Deliu, Șef departament Comunicare Corporativă și Afaceri Comunitare – 

BCR, Claudia Oprescu, Expert Relații Comunitare – ARHITECT BCR și Roxana Năstase, 

Coordonator Echipa Municipalității - BCR.  

În cadrul competiției de anul trecut, s-au înscris 110 proiecte sociale, implementate de 81 de 

organizații neguvernamentale din 23 de județe ale țării, inclusiv București. Proiectele participante 

http://www.tomorrowme.ro/
https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/campionat
http://bursabinelui.createsend1.com/t/r-l-jrejljt-kitipitul-r/
http://bursabinelui.createsend1.com/t/r-l-jrejljt-kitipitul-y/
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au reușit să atragă finanțări record din partea donatorilor individuali, suma totală atrasă fiind 

de 433.522 lei (96.338 euro), în urma unui număr de 8.890 de donații. 

 

Cele trei proiecte câștigătoare la ediția din 2016 a Campionatului de Bine au fost:  

 „Salvează o viață cu 5 lei” al Fundației Bucuria Darului din Brașov, prin care s-a oferit 

ajutor pentru supraviețuire persoanelor aflate într-o situație dificilă, fie el în forma unui 

prânz cald, un adăpost sau sprijin pentru a găsi o slujbă. 

 „NOD pentru comunitate” al organizației Căminul de Bătrâni ASV din Moinești, prin care 

mansarda căminului a devenit spațiu de întâlnire pentru tinerii din Moinești și împrejurimi. 

În mansardă se oferă sprijin în rezolvarea propriilor nevoi și în pregătirea tinerilor să devină 

exemple pentru apropiați și comunitate. 

 „Adoptă un copil la hidroterapie” al Asociației Școala mamei Junior din Timișoara, prin 

care cel puțin 200 de copii cu nevoi speciale din județul Timiș au beneficiat săptămânal de 

ședințe de hidroterapie susținute de o echipă formată din fizio-kinetoterapeuți specializați, 

medic, psiholog și asistent social. 

 Mai multe detalii pe www.bursabinelui.ro 

 

 
Campionatul de Bine este o competiție pentru strângerea de donații adresată ONG-urilor din 

România, urmărind să transforme organizațiile în fundraiseri, în vederea atragerii de donații. 

Campionatul este găzduit, organizat și implementat de Bursa Binelui, unica platforma online de 

donații necomisionate, dezvoltată de către Banca Comercială Română, în parteneriat 

cu EuPlătesc.ro. 
sursa: www.stiriong.ro, 17 nov 2017 

 

 

 Primul program de leadership din România pentru directorii de școli 
 

Primul proiect de leadership din România special conceput pentru directorii de școli, Academia de 

Leadership și Management Școlar, a fost oficial lansat marți, 14 noiembrie, în cadrul Conferinței 

de Leadership și Management Școlar. Programul a fost adus în țară de Asociația pentru Valori în 

Educație, iar valoarea lui se ridică la aproximativ 300.000 euro. 

 

„Asociația pentru Valori în Educație a venit cu o propunere pentru directorii de școli unică în 

România, iar răspunsurile și cererile pentru a participa la acest program au venit imediat. Ne 

bucurăm că am reușit să strângem în cadrul conferinței 200 de directori din toată țara interesați de 

modul în care aceștia pot contribui la îmbunătățirea rezultatelor educaționale. Este un început 

promițător și estimăm rezultate pe măsură”, a declarat directorul executiv al Asociației pentru 

Valori în Educație, Andreea Nistor. 

 

Discuția a fost condusă de specialiști internaționali, precum Allan Andersen din Danemarca, 

director cu peste 20 de ani de experiență și recunoscut pentru crearea de medii de învățare 

inovatoare, Michael Chapman, cu o experiență de peste 27 de ani în management școlar în Marea 

Britanie, și Steven Edwards, fost consultant la Casa Albă, cu rezultate extraordinare în inovarea și 

http://bursabinelui.createsend1.com/t/r-l-jrejljt-kitipitul-j/
http://bursabinelui.createsend1.com/t/r-l-jrejljt-kitipitul-t/
http://www.stiriong.ro/
http://ave-romania.ro/
http://ave-romania.ro/
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îmbunătățirea rezultatelor educaționale ale elevilor în SUA, Nigeria, Kenya, Oman, India, Marea 

Britanie, Germania și Danemarca. 

 

„Toată experiența mea, de zeci de ani de muncă în domeniul educației, atât în SUA cât și în 

străinătate, mi-a arătat că cel mai important rol în școală îl deține directorul. Elevii au nevoie de 

un mediu de învățare motivant, iar cel care le poate da asta este directorul. Prin Academia de 

Leadership și Management Școlar, directorii vor avea oportunitatea să învețe să își asume roluri de 

leadership și odată cu acestea, să își asume și responsabilitatea pentru rezultatele școlii”, a 

declarat Steven Edwards. 

 

Academia de Leadership și Management Școlar are la bază un proces personalizat de dezvoltare a 

abilităților de leadership pentru un grup de 30 de directori de școli din întreaga țară. Aceștia vor 

beneficia de 530 de ore de training cu specialiști internaționali în educație și de 720 de ore de 

mentoring, 1 la 1, oferite de aproximativ 40 de profesioniști din business. Acest program se va 

derula timp de 12 luni și va avea impact asupra 12.000 elevi. Scopul urmărit este de a reduce 

abandonul școlar, analfabetismul funcțional, de a crește rata de promovabilitate și de a îmbunătăți 

rezultatele elevilor obținute la examenul de Bacalaureat și la testele PISA.   

Sesiunile de training, coaching și mentoring vor fi completate prin vizite în școli și comunități 

pentru a indentifica împreună cu directorii practicile cele mai potrivite în funcție de context. 

 

Directorii vor fi riguros selectați de o echipă de directori de HR pe baza interesului lor anteriror de a 

dezvolta proiecte și de a demara inițiative în cadrul școlii pe care o conduc și în funcție de abilitățile 

lor de leadership. 

Eligibili pentru acest program sunt directorii de licee, școli tehnice, vocaționale, școli generale și 

gimnaziale și directorii de grădinițe. 

 

Programul este adus în România de Asociația pentru Valori în Educație, în parteneriat cu Edwards 

Educational Services, și se ridică la o valoare de aproximativ 300.000 euro. În proiect sunt implicate 

peste 30 de companii. Lidl, sponsorul principal al Academiei de Leadership și Management Școlar, 

a contribuit cu 100.000 de euro la strângerea fondurilor necesare. 

 

Programe de leadership similare au fost deja implementate de către Edwards Educational Services 

în SUA, Nigeria, Kenya, Oman, India, Marea Britanie, Germania și Danemarca. Programele din 

aceste țări au reușit, în trei ani, să reducă abandonul școlar și analfabetismul funcțional cu până la 

50%. 
sursa: stiriong.ro, 17 nov 2017 

 

 

 Giving Tuesday – o zi pentru a dărui se sărbătorește pe 28 noiembrie 

 
România se alătura în 2017 mișcării internaționale Giving Tuesday și sărbătorește pe 28 noiembrie, 

alături de alte 100 de țări, ziua mondială a faptelor bune.  

 

https://www.givingtuesday.org/
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Giving Tuesday a generat în 2016 donații online de peste 177 milioane de dolari cu implicarea 

organizațiilor, companiilor, instituțiilor și oamenilor de bine. Prin numirea Asociației Envision ca 

promotor al mișcării la nivel national, România devine a unsprezecea țară europeană în care 

oamenii sunt invitați să facă gesturi de bine. 

 

Giving Tuesday pune în valoare generozitatea oamenilor și potențialul mediilor sociale, 

creând un context care aduce împreună ONG-uri, instituții publice, companii și oameni de 

bine pentru a încuraja implicarea în comunitate. 

 

Milioane de oameni din toată lumea, indiferent de etnie, religie, cultură, statut social, marchează 

ultima marți din luna noiembrie prin gesturi de generozitate pentru a sprijini cauzele în care cred și 

comunitățile în care trăiesc prin campanii și evenimente de fundraising, voluntariat, donații în 

alimente, servicii și produse și nu numai. Fiecare act de generozitate contează, dar acestea au și mai 

mare însemnătate și impact când dăruim împreună. 

 

Anul acesta, România se alătură oficial mișcării internaționale, Giving Tuesday România este o 

inițiativă a Asociației Envision(dezvoltator Galantom) în parteneriat cu ARC (Asociația Pentru 

Relații Comunitare) și Asociația TechSoup România. Organizatorii inițiativelor locale sunt invitați 

să înscrie acțiunea lor pe www.givingtuesday.ro și să folosească #GivingTuesdayRo în 

comunicare pentru a facilita crearea unei hărți a implicării românilor de ziua faptelor bune. 

 

 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.envisionromania.org/
http://www.envisionromania.org/
http://arcromania.ro/content/index.php
https://www.techsoup.ro/

