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13 iunie – ziua internațională de conștientizare a albinismului
Albinismul este o boala congenitala (ereditara) hipo-pigmentara (nivel scazut de pigmenti), care se
manifesta prin absenta partiala a pigmentului natural numit melanina, (hipomelanism) sau absenta
totala a acestuia (amelanism).
Boala reprezinta o forma de dezordine genetica si se datoreaza mostenirii genelor recesive.
Aceasta afecteaza toate vertebratele, inclusiv oamenii.
Cantitatea de melanina produsa de corp determina culoarea parului, ochilor si pielii, iar absenta
pigmentului produce decolorarea acestora. Persoanele afectate de albinism sunt adesea sensibile
la lumina solara... De asemenea, melanina influenteaza dezvoltarea nervilor optici, astfel
albinismul este insotit de tulburari oculare. Deficienta de vedere este caracteristica bolii.
sursa: http://www.i-medic.ro/boli/albinismul

Printr-o rezoluție a Consiliului (Rezoluția A/HRC/26/L.7.) s-a recomandat Adunării Generale ONU
proclamarea zilei de 13 iunie - Ziua internațională a sensibilizării oamenilor în legătură cu
drepturile persoanelor atinse de albinism și pentru promovarea protecției acestora.
sursa: http://www.irdo.ro/file.php?fisiere_id=778&inline

Oportunitati de finantare
Bursa Tanarului Cercetator
Scopul este sustinerea absolventilor de liceu promotia 2016, cu rezultate excelente, obtinute la
olimpiade internationale sau in competitii internationale/globale de inovare (premii I, II, III/ medalii
de aur, argint, bronz), in ultimii doi ani de liceu, in vederea pregatirii intr-o institutie de invatamant
superior din Romania pentru dezvoltarea unei cariere stiintifice.
#http://www.finantare.ro/bursa-tanarului-cercetator-2.html
Microgranturi pentru educatia pentru dezvoltare
ALDA – The European Association for Local Democracy / Asociatia Europeana pentru Democratie
Locala lanseaza programul LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education
and Raising awareness (http://www.ladder-project.eu/) de acordare de microgranturi pentru educatia
pentru dezvoltare.
#http://www.finantare.ro/microgranturi-pentru-educatia-pentru-dezvoltare.html
Competitia NESsT pentru afaceri sociale, editia 2016
S-a lansat programul pentru sprijinirea afacerilor sociale din Romania, derulat in colaborare cu
Fundatia Unicredit Milano, UniCredit Bank si UniCredit Business Integrated Solutions.
#http://www.finantare.ro/competitia-nesst-pentru-afaceri-sociale-editia-2016.html
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Ministerele Sănătăţii şi Muncii, amendate de Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit miercuri, 8 iunie
a.c., în şedinţa de soluţionare a petiţiilor, a decis aplicarea unor amenzi, Ministerului Sănătăţii 2.000 lei - şi Ministerului Muncii - 2.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare
la drepturile copilului, respectiv dispoziţiile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi.
CNCD precizează că prevederile Ordinului comun nr. 725/12709/2002, emis de Ministerul Sănătăţii
şi Autoritatea Naţională de Adopţie din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii
şi se aplică măsurile de protecţie speciale a acestora - anexa nr 2, capitolul V - litera c- tulburări
cronice de metabolism şi nutriţie, constituie discriminare directă între copii pe criteriul de vârstă şi
pe cel al încadrării în gradele de handicap.
Potrivit CNCD, sintagma ''copii cu diabet din grupa de vârstă 0-7 ani'' generează o interpretare
restrictivă cu privire la posibilitatea acestora de a beneficia de servicii de sănătate şi servicii sociale,
după împlinirea vârstei de 7 ani până la împlinirea vârstei de 18 ani.
"Limita de vârstă de 0-7 ani impusă de ordinul în cauză este nejustificată din punct de vedere al
autonomiei în realizarea cerinţelor medicale şi de dietă zilnică privind copilul bolnav de diabet
zaharat tip 1 şi al dezvoltării psihosociale al acestuia, fapt ce permite comisiilor pentru protecţia
copilului aplicarea unor practici cu efect discriminatoriu. Dreptul la însoţitor este asigurat doar în
cazul copilului bolnav de diabet zaharat tip 1 cu gradul grav de handicap, ceea ce are loc doar până
la vârsta de 7 ani. Copilul bolnav de diabet zaharat de tip 1 de peste 7 ani rămâne dependent de
insulină, iar până la dobândirea unei vârste proprii şi al unui discernământ valabil nu este capabil de
a-şi adapta singur dozele de insulină şi de dietă. În acest sens îngrijirea şi supravegherea permanentă
din partea unui însoţitor sunt indispensabile", se arată într-un comunicat citat de Agerpres.
Consiliul mai arată că delimitarea legislativă pe limita de vârsta 0-7 ani şi interpretarea restrictivă a
acestor prevederi în activitatea comisiilor competente în acordarea gradului de handicap, ''pun în
pericol chiar viaţa copilului'', reprezentând totodată o încălcare a principiului interesului superior al
copilului, reglementat expres de prevederile art. 2, alin 4 din legea 272/2004, republicată.
"CNCD constată încălcarea art. 2 alin 1, art. 2 alin 3, art 10, lit h din OG 137/2000 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 23, paragraf 2 din Convenţia ONU privind
drepturile copilului, respectiv dispoziţiile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi. CNCD aplică sancţiunea amenzii contravenţionale (...) în cuantum de 2000 de lei
Ministerului Sănătăţii şi amendă contravenţională în cuantum de 2000 de lei Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice", se precizează în comunicat.
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Totodată, CNCD solicită celor două instituţii să modifice conţinutul ordinului, astfel încât să
asigure protecţie socială şi servicii de sănătate copiilor bolnavi de diabet zaharat tip 1 cu vârsta
cuprinsă între 0-18 ani şi care nu au dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, în funcţie de
dezvoltarea psihosocială, de severitatea afecţiunii, de gradul tulburărilor funcţionale determinate de
acesta în raport cu stadiul de evoluţie, de complicaţii în activitatea şi participarea socială, respectiv
de factorii personali.

Tot miercuri, CNCD a decis că prevederile Ordinului nr. 1379/1023/2015 al Ministerului Sănătăţii,
prin care medicii prescriptori de boli infecţioase au fost excluşi de la administrarea tratamentului
antiviral pentru pacienţii cu fibroză hepatică severă (F4), excepţie făcând medicii de boli infecţioase
din centrele Bucureşti, Braşov, Cluj, Iaşi, Timişoara, constituie discriminare directă potrivit
reglementărilor legale în vigoare.
Astfel, prin ordinul în cauză s-a dispus ca pentru pacienţii cu fibroză hepatică severă (F4)
prescriptorii pentru terapie să fie doar medicii din specialitatea gastroenterologie din centrele:
Bucureşti, Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Sibiu, Oradea, Târgu Mureş şi Timişoara.
În centrele Bucureşti Braşov, Cluj, Iaşi şi Timişoara s-a permis ca pentru pacienţii în cauză
prescriptorii să fie şi medicii cu specialitatea boli infecţioase.
"Măsura încalcă accesul în condiţii de egalitate a pacienţilor în cauză la tratamentul antiviral fără
interferon. S-a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 2.000 lei pentru
Ministerul Sănătăţii şi schimbarea Ordinului astfel încât să se asigure administrarea tratamentului
antiviral pentru pacienţii cu fibroză hepatică severă (F4) în toate centrele atât de către medicii de
specialitate gastroenterologie cât şi de către medicii de boli infecţioase", se mai arată în comunicatul
CNCD.
sursa: http://m.romanialibera.ro/societate/sanatate/ministerele-sanatatii-si-muncii--amendate-de-consiliul-nationalpentru-combaterea-discriminarii-419109

Situatia redirectionarii a 2% din impozitul pe veniturile aferente anului
2014 pentru sectorul ONG pana la data de 7 iunie 2016
Cu sprijinul ANAF, Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic
(MCPDC) prezinta sintetic situatia directionarii in anul 2015 a 2% din
impozitul pe veniturile din anul anterior (2014) catre organizatii
neguvernamentale cu scopul de a sprijini eficientizarea acestui mecansim
prevazut de lege pentru sustinerea sectorului neguvernamental, concomitent
cu cresterea transparentei informatiilor specifice.
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In opinia MCPDC, cresterea eficientei mecanismului de finantare este direct dependent de
cunoasterea lui in societatea romaneasca iar campaniile de informare trebuie sa se planifice
bazandu-se pe evaluarea obiectiva, bazata pe cifre, a efectelor acestei politici publice pana in
prezent.
Echipa MCPDC sprijina dezbaterea publica a impactului politicii publice de incurajare a activitatii
sectorului nonprofit din Romania si multumeste echipei ANAF pentru sustinerea pe care o ofera si
pentru disponibilitatea furnizarii promte a datelor nationale.
Din datele centralizate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pana la data de 7 iunie 2016,
rezulta ca aproximativ 1,82 milioane de contribuabili din 6,13 milioane au folosit acest mecanism in
anul 2015 pentru veniturile realizate in anul anterior, adica un procent de aproximativ 29%. Aceasta
situatie aferenta anului 2014 este in curs de finalizare.

Numarul de entitati beneficiare ale redirectionarilor din anul 2015 a fost de 27 956, majoritatea
asociatii neguvernamentale, insumand aproximativ 143,4 milioane de lei. Daca toti contribuabilii ar
redirectiona 2% din impozitul pe venit catre o entitate non-profit, sprijinul total acordat sectorului
ONG s-ar ridica la 482 de milioane de lei.
Lista integrala a entitatilor beneficiare cu sumele aferente redirectionate catre acestea este
disponibila aici: http://goo.gl/oNlMEd
sursa: www.stiriong.ro, 9 iunie 2016

Ce știi despre tine?
Construcția corpului uman este gândită până la cele mai mici detalii cu cea mai mare exactitate.
Lucrurile care vor fi descrise mai jos, te vor ajuta să înțelegi câte lucruri interesante se întâmplă cu
tine.
1. Nasul și urechile cresc toată viața.
2. 80% din creier este apă.
3. Rezoluția ochilor – 576 MegaPixeli.
4 . Amprenta degetelor, dar și amprenta limbii, sunt unice.
5. Dimineața, sunteți mai înalt decat seara (cauza: coloana vertebrală se presează).
6. Noi ne naștem cu 350 oase, după ce ne maturizăm, ramânem doar cu 206.
7. 10% din greutatea omului o constituie bacteriile, 14% – oasele.
8. Un ficat sănătos poate filtra 720 litri de sânge pe zi.
9. Bătăile inimii reprezintă sunetul creat de valve, când se închid.
10. La strănut, omul accelerează viteza aerului până la viteza de 166 km/h.
11. Inima femeilor bate mai des decât la bărbați.
12. În frig, se îmbunătățesc memoria și concentrația.
13. Cea mai trainică substanță a omului este smalțul dentar.

Curcubeul – 10 curiozitati
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1. Curcubeul poate fi văzut doar atunci când stai cu spatele la soare (iar picăturile de apă,
care refractă lumina soarelui – pentru că astfel se formează fenomenul optic pe care îl
numim “curcubeu” – se află în fața ta).

2. Centrul unui curcubeu este întotdeauna indicat de chiar umbra ta (explicația este simplă și
derivă din prima afirmație).
3. În zilele de vară, nu vei vedea niciodată un curcubeu după ora 9.00 și înainte de ora 16:00.
Și aceasta pentru că un curcubeu poate fi văzut doar dacă soarele se află pe bolta cerească la un
unghi mai mic de 42 de grade față de privitor (altfel spus, ceva mai jos de “jumătatea cerului”).
4. Fiecare persoană vede propriul curcubeu. Sau, dacă vreți, chiar dacă stau una lângă alta, două
persoane nu vor vedea niciodată același curcubeu. Și aceasta nu numai pentru că fiecare dintre noi
percepem altfel culorile, ci și pentru că fiecare persoană va vedea lumina refractată în alte picături
de apă.
5. Nu vei putea niciodată ajunge la capătul curcubeului. Pentru că, așa cum aflăm încă din
copilărie, curcubeul se îndepărtează pe măsură ce noi încercăm să ne apropiem de el.
6. Curcubeul nu are forma unui arc de cerc: fiecare curcubeu are forma unui cerc întreg.
Vedem arce de cerc pentru că suntem cu “picioarele pe pământ”, iar Pământul nu ne lasă să vedem
întregul cerc. Din aer însă, lucrurile se schimbă.
7. Cerul de deasupra curcubeului are întotdeauna o nuanță mult mai închisă decât cerul din
interiorul curcubeului.
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8. În condiții de vizibilitate bună, uneori, se poate observa și un curcubeu mai slab, concentric
cu primul, ceva mai mare și cu ordinea culorilor inversată.

9. Zeița curcubeului este Iris, cea care, în fiecare seară, dă la o parte perdeaua care acoperă bolta
cerească, lăsând să apară stelele.
10. Pluralul de la curcubeu este curcubeie.

Divertiland da start distractiei de vara!
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Din 10 iunie, cel mai iubit parc de distractii din Bucuresti si-a deschis portile.

In 2016, distractia de la Divertiland se extinde pe o noua suprafata de 35.000 mp, care include: doua
piscine cu apa incalzita, o piscina olimpica pentru adulti si o piscina cu banda antiderapanta pentru
copii.
Vizitatorii parcului vor avea la dispozitie cel mai mare spatiu de distractie de vara din Bucuresti, cu
peste 40 hectare cu piscine, zone cu nisip, tobogane, zone de cursuri si restaurante. Anul acesta,
sunt asteptati peste 180.000 de doritori de distractie acvatica, capacitatea parcului fiind de peste
7.000 vizitatori pe zi.
sursa: www.divertiland.ro

.
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Toti pentru unul, unul pentru toti!

