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Informare despre proiectul legislativ privind înființarea Avocatului
Copilului
Pl-x nr. 139/2016
Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei Avocatului Copilului
Informatii: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15629
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Organizatiile neguvernamentale active in zona serviciilor sociale sunt cei mai
eficienti investitori in comunitate, intrucat produc rezultate masurabile, de impact si
durabile.
Acesta a fost principalul mesaj pe care ONG-urile de profil l-au transmis
autoritatilor romane si europene, presei si participantilor prezenti la Conferinta
internationala „Politici publice pentru servicii sociale accesibile. Construim poduri intre
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Cheltuielile cu asistenta sociala in Romania sunt de sapte ori mai scazute
decat media UE

furnizorii de servicii sociale", desfasurata pe 7-8 aprilie la Bucuresti.
Comunitatea celor care beneficiaza de servicii sociale include persoane cu dizabilitati si boli rare;
copii care se nasc si cresc fara un act de identitate si care sunt invizibili pentru autoritati, inclusiv
cand devin adulti; victimele saraciei sau ale violentei sexuale, s.a.m.d.
„ONG-urile investesc de doua ori in comunitate", a sintetizat Mihaela Munteanu, Director de
Dezvoltare si Comunicare al Fundatiei Alaturi de Voi (ADV). „Unu: aducem bani europeni si
miscam mediul de afaceri, pentru ca subcontractam. Doi: cream locuri de munca si platim taxe si
impozite. Serviciile in comunitate pe care le aducem sunt gratuite pentru beneficiari. Noi nu
intindem mana, ci facem fundraising pentru acesti oameni, ca parte dintr-un mix de finantare
absolut necesar pentru a functiona pe termen lung". Munteanu a subliniat ca ONG-urile ar trebui „sa
promoveze acest mesaj", mai ales ca sectorul neguvernamental, care reprezinta aproape jumatate
din furnizorii acreditati de servicii sociale din Romania, mai are un rol extrem de important, acela
de „a pazi functionarea sistemului".
Mesajul reprezentantei ADV a venit in contextul dezbaterii referitoare la dificultatile cu care se
confrunta furnizorii de servicii non-profit in desfasurarea activitatii curente, pe fondul bugetelor
reduse pe care autoritatile publice le aloca. Daca media cheltuielilor cu asistenta sociala in Uniunea
Europeana este de 7.279 de euro/persoana, in Romania costul asigurat este de 1.061 euro/persoana.
Conferinta internationala „Politici publice pentru servicii sociale accesibile. Construim poduri intre
furnizorii de servicii sociale" a fost organizata de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile
(FDSC), care opereaza Fondul ONG in Romania, al carui obiectiv general este „sprijinirea
dezvoltarii societatii civile si consolidarea contributiei la justitia sociala, democratie si dezvoltare
durabila".
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Pavel Trantina, Presedinte al Sectiunii pentru ocuparea fortei de munca, afaceri sociale si cetatenie
din cadrul Comitetul Economic si Social European (CESE) a declarat, la randul sau, ca serviciile
sociale, pe care Uniunea Europeana „le recunoaste si le respecta" au nevoie de multe lucruri pentru
a functiona, in special in contextul recesiunii economice, printre acestea numarandu-se formarea de
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Contextul conferintei - care a gazduit dezbateri, studii de caz si sesiuni interactive dedicate bunelorpractici - este lansarea, in luna februarie 2016, de catre Guvernul Romaniei, a Pachetului national
anti-saracie. Pachetul include 47 de masuri si tintesc toate categoriile de varsta, dar se concentreaza
mai ales pe copii - categoria cu cel mai ridicat risc de saracie. 1,7 milioane de copii din Romania
sunt supusi riscului de saracie, fenomen care afecteaza 40% din populatia Romaniei. Pachetul
propus de Guvern pleaca de la modele de buna practica deja functionale, probate de organizatii nonguvernamentale.
„Privim acest pachet ca pe o oportunitate de multiplicare si aducere la o scara mai mare a unor
modele de interventie in comunitate", a declarat Simona Constantinescu, Director de Dezvoltare si
Advocacy al Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), in deschiderea conferintei.
Reprezentantul FDSC a subliniat faptul ca ONG-urile ar trebui sa fie „parteneri egali ai autoritatilor
publice" atunci cand se formuleaza politicile de interventie sociala, pentru ca actiunile lor nu se
rezuma la a adresa o singura vulnerabilitate a unui grup de persoane, ci incearca sa actioneze din
mai multe perspective. Modelele de interventie ale ONG-urilor reusesc sa activeze acele categorii
de populatie care, de regula, sunt beneficiari pasivi de asistenta sociala (ceea ce in mod curent
numim ajutoare sociale).

specialitate si „finantarea in conditii favorabile". „Din punctul CESE de vedere, modernizarea in
sectorul serviciilor sociale este necesara", a concluzionat oficialul de la Bruxelles.
Pentru Pachetul national anti-saracie lansat de Guvernul Romaniei - gov.ro/ro/stiri/pachetulnational-anti-saracie
sursa: www.stiriong.ro, 11 aprilie 2016

Au fost lansate primele gradini pedagogice din Romania
Prin intermediul proiectului „Scoala din Gradina", gradinitele, scolile si centrele
pentru copii din Romania au acum sansa sa isi dezvolte propria gradina pedagogica.
Proiectul ofera cadrelor didactice, parintilor si persoanelor interesate, prin intermediul
platformei www.scoaladingradina.ro, oportunitatea sa isi desfasoare activitatea de predareinvatare in mijlocul gradinii, intr-un mod practic si direct si sa adapteze curricula scolara la un
mediu natural placut si interactiv. Gradinile pedagogice reconecteaza elevii din mediul urban la
natura, la farmecul si lectiile pe care aceasta le transmite.

Platforma online www.scoaladingradina.ro ofera gratuit toate instrumentele necesare pentru
a dezvolta si folosi o gradina ca o resursa pedagogica in cadrul oricarei scoli, gradinite sau centru
pentru copii, indiferent de cat spatiu au la dispozitie. "Scoala din gradina" ofera elevilor si
profesorilor, prin manualele, ghidurile si activitatile propuse, ocazia de a-si desfasura activitatea de
invatare in gradina, intregul concept de planificare, realizare si intretinere al unei gradini fiind
corelat curriculei scolare existente.
Conceptul "Scoala din gradina" a fost dezvoltat in cadrul proiectului „Educatie pentru
sustenabilitate: Gradina ca o resursa pedagogica pentru o dezvoltare durabila", implementat de catre
Asociatia Romana de Permacultura in perioada 15 aprilie 2015-14 aprilie 2016 si finantat prin
granturile SEE 2009 - 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.
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Alaturi de platforma online au mai fost infiintate si dezvoltate 8 gradini educationale pilot in 6
orase din tara si au fost realizate 13 sesiuni de informare asupra proiectului si rezultatelor acestuia,
7 sesiuni de formare pentru profesori, 17 ateliere practice de gradinarit in scoli si centre pentru

copii, o tabara de vara pentru copiii participanti la proiectele pilot si un schimb de experienta cu
profesorii ce administreaza gradini pedagogice in statul donator Norvegia.
Va invitam cu drag sa folositi patforma www.scoaladingradina.ro si instrumentele pe care le ofera
si sa va bucurati alaturi de noi de experientele minunate pe care orice gradina le aduce atat copiilor
cat si adultilor! Pentru mai multe informatii despre proiect si cursuri vizitati pagina de Facebook:
Scoala din Gradina si site-ul www.scoaladingradina.ro
Proiect finantat prin granturile SEE 2009 - 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania; Titlul proiectului: Educatie
pentru sustenabilitate: gradina ca o resursa pedagogica. Valoarea finantarii nerambursabile: 66.383,84 Euro.
Continutul acestui materaial nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009-2014. Pentru
informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org. Pentru informatii oficiale despre
Fondul ONG accesati www.fondong.fdsc.ro.
www.stiriong.ro, 14.04.2016

Universitatea Bucureşti organizează Ziua Porţilor Deschise
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În cadrul evenimentului, elevii vor putea cunoaşte oferta educaţională a Facultăţilor Universităţii
din Bucureşti pentru anul 2016 – 2017 şi vor putea beneficia de servicii de informare, orientare şi
consiliere pentru alegerea facultăţii.

4

În perioada 18 – 22 aprilie 2016, Universitatea din Bucureşti va organiza Zilele Porţilor
Deschise pentru liceenii care se pregătesc pentru admiterea la facultate.

Liceenii vor putea participa, la activităţi precum: prezentări ale programelor
de licenţă şi master pentru diversele specializări, cursuri deschise, vizite ghidate în sălile de
curs,în sălile de lectură şi în laboratoarelefacultăţilor, discuţii cu cadrele
didactice, studenţii şi masteranzii facultăţilor, expoziţii, conferinţe şi ateliere.
În plus, elevii vor putea obţine informaţii despre
profilul vieţii de student la Universitatea din Bucureşti încadrul întâlnirii informale între liceeni şi
studenţi, cu tema „Viaţă de student la UB”, organizată de Departamentul de
Consiliere şi Orientare în Carieră, joi, 21 aprilie 2016, între orele 11:00 – 16:00, la Facultatea de
Drept. Timp de câteva ore, elevii vor avea posibilitatea să interacţioneze cu studenţii de la toate cele
19 facultăţi, într-un dialog direct.
Potrivit reprezentanţilor Universităţii Bucureşti, Ziua Porţilor Deschise se va desfăşura la sediileFa
cultăţilor după un program care se regăseşte pe site-urile instituţiilor.
sursa: http://edu-news.ro/universitatea-bucuresti-organizeaza-ziua-portilor-deschise

Agentia Nationala pentru Romi lanseaza sesiunea de cereri de
finantare nerambursabila de proiecte in cadrul programului "Anul participarii
si responsabilizarii cetatenilor III"
Agentia Nationala pentru Romi lanseaza sesiunea de cereri de finantare
nerambursabila de proiecte in cadrul programului „Anul participarii si
responsabilizarii cetatenilor III", pentru care acorda finantari
nerambursabile din fonduri publice, alocate institutiei de la bugetul de stat
aferent anului 2016 si prevazute la capitolul "Transferuri interne".
Scopul programului „Anul participarii si responsabilizarii cetatenilor III" este cresterea participarii
actorilor sociali la implementarea H.G nr. 18/2015 pentru aprobarea "Strategiei Guvernului
Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 20152020". Programul se adreseaza romilor si comunitatilor locale in care acestia traiesc, in vederea
sprijinirii accesului la drepturile sociale si participarea acestora la viata economica, sociala si
culturala.
Obiectivul general al programului este de a consolida rezultatele unor politici publice, programe,
actiuni si masuri cuprinse in "Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani
apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020", a caror abordare integrata va contribui la
asigurarea accesului egal al membrilor minoritatii rome la viata economica, sociala si culturala.
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1. Promovarea si afirmarea drepturilor si libertatilor minoritatii rome, combaterea discriminarii si
promovarea egalitatii de sanse
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Obiectivul specific al programului „Anul participarii si responsabilizarii cetatenilor III" este de a
oferi sprijin financiar nerambursabil actorilor sociali ai caror proiecte cuprind actiuni/activitati
desfasurate concomitent in minim trei domenii majore de interventie din urmatoarele:

2. Educatie
3. Sanatate
4. Ocuparea fortei de munca
. Administrație si dezvoltare comunitară
6. Implementarea de masuri si actiuni prevazute de H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea "Strategiei
Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru
perioada 2015 -2020".
Solicitantii eligibili pot fi persoane juridice fara scop patrimonial, asociatii si fundatii constituite
conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Calendarul sesiunii de selectie si cadrul metodologic sunt afisate pe web site-ul Agentiei Nationale
pentru Romi www.anr.gov.ro
Cererile de finantare pot fi trimise prin curier/posta sau se depun personal, in plic sigilat, la
urmatoarea adresa: Agentia Nationala pentru Romi, Splaiul Independentei, nr. 202A, Etaj 8, camera
23, Bucuresti, sector 6. Informatii suplimentare la tel.: 021 311 30 48 si pe web site-ul institutiei.
sursa: www.stiriong.ro, 12.04.2016

A inceput strangerea de fonduri pentru "Cumintenia Pamantului"

Ministerul Culturii a deschis, pe 8 aprilie, conturile subscriptiei nationale pentru achizitia
operei lui Constantin Brancusi "Cumintenia Pamantului".
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In urma deciziei Guvernului Romaniei si a Ministerului Culturii, achizitia operei "Cumintenia
Pamantului" se va face printr-un efort conjugat al statului roman si al cetatenilor, respectiv suma de
5 milioane de euro va fi alocata de Guvern si 6 milioane de euro vor fi colectate prin intermediul
contributiilor voluntare ale persoanelor private si cele juridice, se arata pe pagina de internet creata
special, cuminteniapamantului.ro

Achizitia operei "Cuminteniei Pamantului" prin subcriptie publica este unul dintre cele mai
importante proiecte nationale care poate intari solidaritatea dintre stat si societate.
Actiunea comuna propusa de Guvern si Ministerul Culturii constituie un efort important pentru
protectia si salvarea patrimoniului national, la care sunt invitati sa participe toti cei interesati de
valorizarea operei lui Constantin Brancusi.
Astfel, sculptura lui Constantin Brancusi, reprezentativa pentru debutul curentului modernist in arta
in secolul XX si pentru intreaga sa opera, va fi accesibila publicului larg si iubitorilor de arta.
Potrivit paginii de internet, la invitatia de a sprijini subscriptia publica pentru achizitia "Cumintenia
Pamantului" au raspuns pozitiv mai multe banci, care au oferit o serie de facilitati fiscale necesare
strangerii contributiilor in cadrul subscriptiei nationale.
Donatiile cetatenilor si ale persoanelor juridice vor beneficia de facilitati fiscale, potrivit
Ordonantei de Urgenta nr. 10, publicata in Monitorul Oficial din 6 aprilie 2016.
Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a inaugurat simbolic subscriptia nationala "Cumintenia
Pamantului", oferind prima donatie in cadrul celei mai semnificative actiuni de valorizare a unei
opere de tezaur national organizata de Statul roman.
http://www.manager.ro/articole/ultima-ora/a-inceput-strangerea-de-fonduri-pentru-cumintenia-pamantului85003.html?utm_source=manager-11042016&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter, Alexandra Stanescu

Urmează zile de Sărbătoare, încărcate de
semnificații... Va urăm să le petreceți în
sănătate și bucurii!
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Toti pentru unul, unul pentru toti!

