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Începând cu 31 mai 2004, Ziua Mondială Fără Tutun (WNTD) impulsionează extinderea şi punerea
în aplicare a Convenţiei Cadru OMS pentru Controlul Tutunului (FCTC) - primul tratat
internaţional de sănătate publică - instituită în mai 2003 şi ratificată actualmente de 180 ţări sau
uniuni de ţări.
În cadrul WNTD 2016, OMS şi Secretariatul FCTC pregăteşte adoptarea ambalării neutre
(sau a pachetelor standardizate), o măsură ce restricţionează utilizarea ambalajului ca formă
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31 mai – Ziua mondială fără tutun

de publicitate şi promovare a tutunului - recomandată deja de Ghidurile de implementare a
articolelor FCTC 11 “Ambalarea şi Etichetarea Produselor de Tutun” şi 13 “Publicitatea,
Promovarea şi Sponsorizarea Tutunului”, adoptate la a treia Conferinţă a Părţilor din 2008.
În consecinţă, WNTD 2016 are tema: “Următorul pas FCTC: ambalarea neutră a produselor de
tutun”, se desfăşoară sub sloganul: “Un singur mesaj pe pachetul standard de tutun:
avertismentul de sănătate!”
sursa: http://www.aspjvalcea.ro/site/index.php?option=com_content&view=article&id=456:ziua-mondial-fr-tutun-31mai-2016&catid=43:promovarea-sanatatii&Itemid=74

1 Iunie – Ziua Copilului
Ziua copilului, numită și Ziua internațională a copilului, este în multe țări o
sărbătoare pentru copii. Ea se sărbătorește la date diferite în țări diferite. În România, ziua se
sărbătorește în fiecare an pe data de 1 iunie.
Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva la Conferința Mondială pentru Protejarea și
Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite țări, au
adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. După această conferință, multe guverne au introdus
„Ziua copilului”.
În anul 1954 Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF) a emis
o recomandare care prevedea faptul ca fiecare Stat să dispună de o zi la așa-numita „Ziua copilului”
(engleză Universal Children's Day).

2 iunie – Ziua Națională pentru Adopție
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sursa: www.adorcopiii.ro/stiri-si-evenimente/comunicate-de-presa/ziua-nationala-pentruadoptie#sthash.zdEgk3DR.dpuf
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Prin Legea nr. 21/2014, publicată în Monitorul Oficial al româniei nr. 188/17 martie 2014, ziua de 2
iunie a fost instituită Ziua Națională pentru Adopție.

MOL Romania ofera 350.000 lei tinerilor sportivi si artisti prin programul
de promovare a talentelor
MOL Romania si Fundatia pentru Comunitate au lansat cea de-a 11-a editie a Programului MOL de
promovare a talentelor. Programul, derulat pe plan national pe baza de concurs de proiecte, pune la
dispozitia tinerilor talentati si cu rezultate bune la sport si la arte, un fond de 350.000 de lei acordat
de MOL Romania.
Un solicitant poate sa obtina finantare in valoare maxima de 10.000 lei.
Volumul total al sponsorizarilor: 350.000 lei, din care 160.000 lei in domeniul sporturilor, 120.000
lei in domeniul artelor si 70.000 lei pentru categoria de varsta de peste 18 ani.
La o valoare a finantarii probate per proiect de 10.000 lei, se pot finanta 35 proiecte.
www.finantare.ro/mol-romania-ofera-350-000-lei-tinerilor-sportivi-si-artisti-prin-programul-de-promovare-atalentelor.html

Raport ANAF: peste 1 milion de romani au redirectionat 2% din
impozitul pe venit in 2015
ANAF a publicat datele oficiale privind primele 50 de entitati care au beneficiat de
redirectionarea a 2% din impozitul pe venit in 2015, corespunzator activitatii economice a
anului fiscal 2014.
25 mai 2016 a fost ultima zi de depunere la ANAF a Formularului 230 (venituri din salarii) si/sau a
Declaratiei 200 (venituri din alte surse).
In acest context, Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic a comunicat datele oficiale
privind redictionarea a 2% din impozitul pe venit.
Aproximativ 1,25 milioane de romani au redirectionat 2% din impozitul pe venit aferent anului
2014. 20% dintre acestia au optat pentru sectorul asociativ, sumele redirectionate in aces sens
insumand 90 de milioane.
Astfel, primii 5 beneficiari sunt:
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Conform comunicatului publicat de MCPDC, peste 80% din primele 50 de entitati beneficiare
activeaza in domeniul social si deruleaza programe pentru copii, batrani sau persoane cu dizabilitati.
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- Asociatia Help Autism (3,225,489 lei)
- Fundatia pentru SMURD (1,867,339 lei)
- Fundatia Hospice Casa Sperantei (1,206,954)
- Organizatia Salvati Copiii (903,047 lei)
- Asociatia de Caritate din Armata Romaniei - Camarazii (752,103 lei)

Printre acestea se regasesc si parohii, asociatii religioase, si 3 sindicate: Sindicatul Liber al
Navetistilor, Sindicatul National al Lucratorilor din Penitenciare si Sindicatul Liber din Invatamant.
MCPDC reaminteste faptul ca redirectionare a 2% din impozitul pe veniturile anuale, posibila din
anul 2006, reprezinta o importanta sursa de finantare pentru sectorul non-guvernamental.
La ora actuala, in Romania activeaza peste 90.000 de ONG-uri. Multe dintre acestea nu au angajati,
din lipsa unui buget adecvat. In schimb, activitatile si programele desfasurate de acestea au un
impact benefic puternic asupra societatii romanesti.
MCPDC anunta ca va continua, alaturi de ANAF, efortul de centralizare a datelor privind
redirectionarea a 2% din impozitul pe venituri, pentru o viziune cat mai buna asupra evolutiei
acestui proces.
Fiecare dintre noi poate contribui in mod semnificativ la derularea unor programe care sa aiba, cu
adevart, un impact pozitiv in societate. MCPDC incurajeaza sustinerea organizatiilor nonguvernamentale si implicarea sociala a tuturor cetatenilor.
sursa: dialogcivic.gov.ro, autor Otilia Dragan, 26 mai 2016
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E INCREDIBIL de frumos si se afla in Romania! Rozariul Eutopia
Gardens adaposteste peste 2000 de soiuri de trandafir!

Eutopia Gardens este un parc dendro-floricol, a cărui construcţie este încă în derulare, ea fiind
începută în anul 2002. Finalizarea lucrărilor se va face în 2017.
Rozariul deține peste 2.000 de soiuri de trandafiri fiind, la ora actuală, cea mai mare colecție de
trandafiri din România. El face parte din parcul dendrofloricol ‘Eutopia Gardens’, care va avea la
final o suprafață de 25,5 hectare, din care au fost amenajate până acum cca 15 hectare.
Este situat la o distanţă de circa 10 km de municipiul Arad, pe drumul naţional DN7 directia AradDeva.
Atunci când amenajările vor ajunge la final, rozariul de la Arad va fi cel mai mare parc dedicat
trandafirilor din Europa de Est, loc deținut în prezent de rozariul din Budateteny, Ungaria, care
deține circa 2.400 de soiuri”, a declarat Mihaela Buzatu.
Potrivit sursei citate, în parc se găsesc peste 4.000 de taxoni (unitate sistematică folosită la
clasificarea regnului vegetal și animal — n.r.) din toată lumea — în primul rând trandafiri, din
SUA, Canada, Anglia, Franța, China, ș.a.m.d., unele dintre soiuri fiind premiate cu medalia de aur
la diferite expoziții internaționale, toate soiurile fiind deja adaptate la noi.
“Între soiurile care pot fi admirate aici se află și unul dintre cei mai valoroși trandafiri din lume,
‘Eden Rose’, un trandafir de talie mare, creat la începutul anilor ’80, de firma franceză ‘Meilland’”,
a arătat Mihaela Buzatu.
Sunt zone de trandafiri arbuști englezești, de trandafiri botanici, iar cine parcurge aleile parcului
poate vedea evoluția trandafirilor.
http://m.stireazilei.com/e-incredibil-de-frumos-si-se-afla-in-romania-rozariul-eutopia-gardens-adaposteste-peste-2000de-soiuri-de-trandafir/
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TabaraCoolturala BookLand

Vacanta de vara, momentul mult asteptat de toti copiii, le ofera acestora prilejul sa-si creeze
amintiri de neuitat, de care sa isi aminteasca cu drag mult dupa ce au facut primii pasi in viata de
adult. In timp ce ei se gandesc la distractie non-stop, momente petrecute de dimineata pana seara
alaturi de prieteni, fara grija scolii, parintii se gandesc inevitabil ca nu ar strica daca ar mai deschide
o carte in tot acest timp si daca ar mai invata ceva util.
In aceasta vara, nu exista loc de compromis, dorintele parintilor si ale copiilor se indeplinesc
deopotriva, pentru ca cei mici vor descoperi ca pot sa se distreze de minune si sa invete in acelasi
timp numai in TabaraCoolturala BookLand, singura tabara din Romania care imbina distractia cu
o lista lunga de activitati stimulante pentru cultura si disciplina copiilor.
Avand la baza un concept inovator, care se bazeaza pe educatia alternativa, Tabara Coolturala
BookLand pune accent pe dezvoltarea personala, sanatatea fizica si mentala a copiilor printr-un mix
echilibrat de activitati educationale si distractive – workshop-uri de literatura, teatru, muzica, dans,
astrologie, psihologie practica, antreprenoriat, oratorie dar si sesiuni de calarie, inot, fotbal,
tiroliana, drumetii si treasure hunting, concurs foto, jocuri in echipa, teatru interactiv, karaoke.
Iar cu ajutorul invitatilor din randul actorilor, scriitorilor, artistilor plastici si antreprenorilor, tinerii
vor primi inspiratia necesara pentru a-si descoperi adevaratul potential.
In acest an Tabara Coolturala BookLand se desfasoara in trei locatii: Valea Lotrului (31 Iulie – 7
August 2016 sau 7 – 14 August 2016), Bran (14 – 21 August 2016 sau 21- 28 August
2016), in Comitatul Kerry – Irlanda (18-30 iulie 2016) si se adreseaza copiilor cu varste intre 7-18
ani.
Mai multe detalii despre Tabara Coolturala BookLand pe www.book-land.ro/tabara
sursa: http://sfatulparintilor.ro/recomandari-si-timp-liber/tabara-coolturala-bookland-cel-mai-inteligent-mod-de-a-tedistra-2/

Intâlnirea cu dr. Oz
Miercuri, 25 mai 2016, Sala Palatului, s-a desfășurat întalnirea cu Dr. Mehmet Cengiz Oz, pentru
prima data în Romania, pentru a sustine conferinta „Take your life to the next level”.
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Reținem câteva sfaturi:
 „Daca poti controla ce se intampla in interiorul tau, vei putea controla si ce intampla in
jurul tau, in viata ta”
 „Intreaba 3 oameni care te plac cu adevarat, de ce o fac si roaga-i sa raspunda intr-un
singur cuvant. Iar apoi incearca sa fii acea persoana in fiecare zi”
 „Ca sa ai tot ce conteaza pentru tine, tine cont de urmatoarele aspecte: mancare, familie,
dezvoltare personala, frumusete, somn, fericire, dragoste si sanatate”
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Plin de energie si foarte entuziasmat ca a ajuns la Bucuresti, oras pe care l-a descris a fi superb, Dr
Oz s-a declarat fascinat de Centrul Vechi, reamintindu-ne ce mostenire istorica incredibila avem
aici si cat de norocosi suntem, din acest punct de vedere.









„Lipsa timpului, a banilor, o informare slaba si frica de schimbare, ne tin pe loc in a ne
dezvolta”
„Cand va treziti dimineata, nu incepeti cu cafeaua. Beti, in schimb, un pahar cu apa.
Eventual cu putina lamaie”
„Somnul este cea subestimata problema a noastra si nu trebuie sa fie considerat un lux.
Insa somnul te ajuta sa iti refaci organismul, regleaza hormonii. Daca aveti probleme cu
somnul, va recomand sa beti ceai de cirese, seara, in loc sa luati somnifere, pentru ca
ciresele au melantonina si va vor relaxa ”
„Aici, in Romania, aveti posibilitatea de a va hrani organic, ceea ce in alte parti ale lumii
nu exista. Iar asta e extraordinar pentru voi”
„Cele mai sanatoase paste, sunt cele gatite aldente”
„Cea mai buna luna sa incepem o dieta este luna mai”

http://sfatulparintilor.ro/recomandari-si-timp-liber/cum-a-fost-la-cel-mai-asteptat-eveniment-al-anului-2016intalnirea-cu-dr-oz-la-bucuresti/
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Toti pentru unul, unul pentru toti!

