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multe fonduri pentru dezvoltarea de servicii sociale!

Cuprins:

RENINCO - Buletin Informativ nr. 22, anul 3, saptamana 7 – 13 septembrie 2015

Page

1

POVESTI la REPLIKA - Platforma de arta educationala

Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC), împreună cu Societatea
Internațională pentru Prevenirea Abuzului şi Neglijării Copilului (ISPCAN) organizează a 14-a
Conferință Regională Europeană ISPCAN care va avea loc la București, în perioada 27-30
septembrie 2015. Tema abordată în acest an va fi "În Primul Rând Copiii! Răspunsuri intersectoriale și de colaborare la abuzul, neglijarea și exploatarea copilului", una dintre problemele cele
mai relevante ale timpului nostru. Conferințele regionale ISPCAN sunt evenimente bienale care au
crescut în dimensiune și prestigiu de peste treizeci de ani.
Programul evenimentului va oferi o diversitate de atracții pre-congres, iar în cadrul evenimentului
principal vor fi prezentate instrumente de învățare multiple, un master-class de o zi și patru
prelegeri ale experților de top la nivel mondial pentru o audiență internațională de profesioniști
multidisciplinari (vor fi prezenți 400 de participanți). În plus, conferinta va cuprinde o preconferință de Consultări de Tineret și Forum de Abilitare.
Pentru înregistrare la conferința din București ISPCAN, vă rugăm să accesați acest link:
https://forms.ralcom.ro/v2/www/index.html/mainpage%7CdisplayFormPage/formID_252/setLangu
age_EN/.
Scopul ISPCAN este prevenirea abuzului asupra copiilor în fiecare țară, în orice formă, inclusiv
abuzul fizic și emoțional, abuzul sexual, malnutriția și neglijarea, copiii străzii, prostituția copiilor și
traficul de copii, implicarea copiilor în conflictele armate și război și munca în rândul copiilor.
Organizația se angajează să crească gradul de constientizare publică a violenței asupra copiilor,
dezvoltarea de strategii pentru a preveni astfel de violențe, precum și promovarea drepturilor
copiilor în acord cu Convenția ONU pentru Drepturile Copilului.
Comunitatea ISPCAN este compusă din profesioniști și organizații din toată lumea care lucrează în
toate domeniile ce țin de abuzul și neglijarea copilului. Este un proces zilnic de a aduce laolaltă
profesioniști și studenți pentru a se interconecta și a lucra împreună la nivel global și local.
A avea o comunitate în creștere ajută la schimbul de resurse, și oportunități de învățare deopotrivă
pentru statele dezvoltate cât și pentru cele în curs de dezvoltare. Participarea la această conferință vă
oferă și calitatea de membru al rețelei profesionale ISPCAN.
Conferința ISPCAN urmează a fi acreditată de către Colegiul Psihologilor și Colegiul Asistenților
Sociali.
sursa: www.fonpc.ro

8 septembrie – Ziua mondiala a alfabetizarii
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8 Septembrie - Ziua mondiala a alfabetizarii; se marcheaza din anul 1966, la initiativa
Congresului mondial pentru lichidarea analfabetismului desfasurat la Teheran, in septembrie 1965.
La 19 decembrie 2001, Adunarea Generala a ONU a proclamat, prin Rezolutia 56/116, perioada
2003-2012, Deceniul ONU pentru alfabetizare: educatie pentru toti. (UNESCO)

Ziua mondiala a alfabetizarii se sarbatoreste in fiecare an pe 8 septembrie si are ca obiectiv
promovarea alfabetizarii ca fiind cea mai buna solutie pentru imbunatatirea nivelului de trai si
pentru mentinerea unei sanatati bune.
Spre exemplu, femeile cu studii gimnaziale sunt mult mai informate asupra virusului HIV/SIDA
decat femeile analfabete. Mai mult, mortalitatea infantila este mai mare atunci cand mama nu stie sa
citeasca sau sa scrie.
O persoana analfabeta are mult mai multe sanse sa aibe o sanatate precara si foarte probabil ca nu
va cauta asistenta medicala pentru propria persoana, pentru familie sau pentru comunitate.
Alfabetizarea este o solutie foarte puternica pentru a rezolva amenintarile la adresa sanatatii,
pentru a promova o nutrie buna, sau pentru a preveni si a trata imbolnavirile. Dar aceasta solutie
este adesea trecuta cu vederea. [Koïchiro Matsuura, Director general UNESCO]
Alfabetizarea in lume, stiati ca?
• 1 din 5 adulti din lume nu stiu sa scrie sau sa citeasca.
• 75 de milioane de copii sunt exclusi din sistemul educational.
• Multe tari nu isi vor atinge obiectivul de a creste nivelul de alfabetizare cu 50% pana in 2015.
Progrese inregistrate de-a lungul timpului:
• Numarul de adulti analfabeti a scazut de la 871 milioane, intre 1985-1994, pana la 776, intre 20002006.
• Intre aceleasi perioade, alfabetizarea la nivel global a crescut de la 76% la 84% si se estimeaza ca
va ajunge la 90% pana in 2015, potrivit Institutului de statistica UNESCO.
Aceste progrese sunt insa relative avand in vedere cresterea foarte mare a populatiei. De exemplu,
in Africa sub-sahariana, alfabetizarea a crescut cu 8% in acelasi timp cu o crestere a numarului de
persoane analfabete de la 133 de milioane la 163 de milioane.
sursa : Portal.unesco.org

Povesti la Replika
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prezinta, timp de doua luni, spectacole de teatru, carti si filme inrudite tematic, intr-un format axat
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Asociatia Culturala REPLIKA va invita in perioada 7 septembrie - 9 noiembrie la
CENTRUL DE TEATRU EDUCATIONAL REPLIKA, str. Lanariei 93-95, sector
4.

pe interrelationarea dintre forme de expresie si domenii diferite, care au un continut similar.

Povesti la Replika abordeaza teme si subiecte adresate in special publicului tanar, dar nu numai,
putin explorate in arta contemporana din Romania: violenta in scoala, abandonul scolar, situatia
copiilor care au parintii plecati la munca in strainatate, pornografia, profesiile invizibile si adaptarea
la sistemul capitalist, tulburari din spectrul autismului, sistemul autoritar de predare in scoala,
drepturile copiilor, drepturile animalelor. De asemenea, fiecare seara de arta tematica va fi insotita
de un meniu tematic.
In cadrul Platformei de Arta Educationala vor fi prezentate spectacole de teatru, carti si filme, dintre
care mentionam: 'Familia Offline' (text Mihaela Michailov, regia Radu Apostol), 'Poveste pentru
oameni mari' (text Sabina Gradinaru, regia Andreea Iacomita), 'Habemus bebe' (text Elena
Vladareanu, regia Robert Balan), 'Fetita care se juca de-a Dumnezeu' de Dan Lungu, 'Maini
cuminti. Copilul meu autist' de Ana Dragu, 'Povesti cu scriitoare si copii' (coord. Alina Purcaru),
'Aici... adica acolo' (regia Laura Capatana), 'Scoala noastra' (regia Mona Nicoara si Miruna CocaCozma), 'Lampa cu caciula' (regia Radu Jude), 'Superman, Spiderman sau Batman' (regia Tudor
Giurgiu).
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POVESTI la REPLIKA - Platforma de arta educationala
Este un proiect cultural finantat de ARCUB, in cadrul Programului cultural Esti Bucuresti.
Parteneri: ActiveWatch, ANBPR, Asociatia pentru Branding Cultural, Centrul pentru Educatie si
Dezvoltare Profesionala Step by Step, Centrul National al Dansului, Teatrul Mic, Primaria Sector 4,
Asociatia Red Panda, Editura Polirom, Editura Trei, HiFilm, Libra Film, Strada Film si Parada
Film.
Parteneri media: Gazeta de Arta Politica, LiterNet, Metropotam, Pandora, sub25, SapteSeri, Think
Outside The Box.
Toate spectacolele incep la ora 19.00.
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In Platforma de Arta Educationalp va avea loc, pe 28 septembrie, premiera spectacolului 'I love U'
(ahy hahrt yoo), text si regie Nico Vaccari, o productie Teatrul Bezna, Colectiv A, Fundatia Athon.
Pe 26 octombrie este invitat in cadrul Platformei spectacolul 'S-a intamplat intr-o joi' (text Elise
Wilk, regia Adi Iclenzan) - de la Teatrul FIX din Iasi, iar pe 2 noiembrie - spectacolul 'Provizoriu'
(idee&concept Raul Coldea si Petro Ionescu), produs de Reactor de creatie.
Perspectiva intersectionala si interdisciplinara propusa in cadrul Platformei de Arta Educationala teatru, film, carte - faciliteaza intelegerea complexa a artei contemporane, anuland limitele dintre
domenii si concepte stric determinate, care devin din ce in ce mai flexibile si modelabile.

Dupa fiecare spectacol are loc o prezentare de carte, urmata de o proiectie de film.
Programul complet al Platformei il gasiti pe www.facebook.com/CentruldeTeatruEducational
INTRAREA este GRATUITA in limita locurilor disponibile.
sursa: www.stiriong.ro

Dificultati in influentarea politicilor publice pentru ONG-urile din
Romania. Concluziile Indexului USAID 2014
Marti, 2 septembrie, la Bucuresti, au fost prezentate rezultatele pentru Romania
ale Indexului Sustenabilitatii Organizatiilor Societatii Civile din 2014. Au fost
detaliate subiecte cum sunt: cadrul legislativ, capacitatea organizationala,
sustenabilitatea financiara, advocacy, furnizarea de servicii, infrastructura si
imaginea publica a organizatiilor neguvernamentale.
"Societatea civila din Romania are mai multe dificultati in a influenta politicile publice. Indexul
Sustenabilitatii Organizatiilor Societatii Civile ne arata ca in 2014, desi an electoral, teoretic propice
discutiilor despre politici publice, a adus mai degraba noi dificultati in comunicarea dintre
societatea civila si guvernanti. Anul 2014 a adus de asemenea o inrautatire a imaginii publice a
ONGurilor, in continuare tinte ale unor campanii negative in mass media. Datorita diversitatii
donatorilor straini si a utilizarii unor mijloace inovative de strangere de fonduri, sustenabilitatea
financiara a sectorului se imbunatateste intre 2013 si 2014. Prin echilibrare, Romania isi pastreaza
acelasi scor general de tara, 3.6, plasandu-se in prima jumatate a clasamentului sustenabilitatii
tarilor din Eurasia. Ca si semnal de alarma venit de la nivel international si situatie de evitat,
raportul evidentiază cazul Ungariei, membra a Uniunii Europene de peste 10 ani: ONGurile
maghiare ajung in 2014 subiectul amenintarilor publice ale guvernului si ale unor acte de hartuire."
spune Andrei Pop, Director de program in cadrul FDSC si coordonatorul studiului in Romania.
Din punct de vedere al finantarii, granturile SEE 2009 - 2014, prin programul Fondul ONG si alte
programe eligibile pentru ONG-uri din cadrul acestor granturi, au adus o schimbare pozitiva in
Romania. Multe domenii, printre care cel al serviciilor sociale si promovarea drepturilor omului,
raman sub-finantate in continuare, insa.
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O realizare importanta a anului 2014 in acest domeniu este imbunatatirea proiectului de lege privind
economia sociala. Coalitia pentru Economie Sociala, care reuneste intreprinderi sociale si case de
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Lipsa de comunicare din organizatiile neguvernamentale si institutiile publice, pentru elaborarea
actelor normative, duce la excluderea recomandarilor organizatiilor. Demersurile de advocacy ale
ONG-urilor au fost ingreunate de autoritatile nationale si locale prin nerespectarea normelor legale
privind consultarea publica. Un exemplu este adoptarea bugetului municipiului Bucuresti pentru
anul 2014. In luna mai, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a emis un ordin
care faciliteaza aprobarea planurilor urbanistice fara consultare publica prealabila. In plus, Legea
Educatiei a suferit modificari semnificative printr-o ordonanta de urgenta si nu prin procedurile
parlamentare obisnuite si mai transparente.

ajutor reciproc, a reusit includa scutire fiscala pentru intreprinderile din economia sociala, precum si
o definitie mai clara a intreprinderilor de economie sociala. Legea a fost supusa votului final, si
aprobata, in luna iunie 2015.
In 2014, media alternativa, precum bloggerii, au acoperit tot mai mult din activitatile societatii
civile. Actiunile sociale si de mediu sunt cele care au primit o acoperire mai larga, atat in massmedia traditionala, cat si in cea alternativa. Deteriorarea imaginii publice a organizatiilor societatii
civile poate afecta implicarea voluntarilor sau a finantatorilor privati in proiectele desfasurate. O
mai buna comunicare din partea organizatiilor si mai multa reprezentare in presa a subiectelor
pozitive ar putea ajuta la imbunatatirea imaginii acestora.
Indexul Sustenabilitatii Organizatiilor Neguvernamentale este la a optsprezecea editie. Raportul
complet pentru Romania, realizat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile poate fi descarcat
de aici:http://www.fdsc.ro/library/files/romania+.pdf
Varianta completa a raportului, ce include concluziile tuturor tarilor, se gaseste pe www.usaid.gov
sursa: www.stiriong.ro

Istoricul siglei GOOGLE

ISTORICUL SIGLEI GOOGLE. Google a făcut o schimbare majoră, modificând complet
logo-ul motorului de căutare GOOGLE. Decizia vine după ce majoritatea diviziilor
companiei GOOGLE au fost mutate către o companie care le va îngloba pe toate, numită
Alphabet.
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Compania GOOGLE nu a schimbat culorile celebrului logo, dar a decis să renunţe la literele cu
serif din logo-ul GOOGLE. Schimbarea ar fi benefică pentru utilizatorii GOOGLE de pe telefoanele
mobile, informează BBC, din ce în ce mai mulţi utilizatori renunţând la computerele de tip desktop.
Noul logo al GOOGLE ar trebui să fie unul mai uşor adaptabil ecranelor de diferite dimensiuni prin
care utilizatorii folosesc motorul de căutare GOOGLE. De altfel, GOOGLE plănuieşte să folosească
cele patru puncte colorate în albastru, roşu, galben şi verde şi o pictogramă formată dintr-o singură
literă, G, colorată în cele patru culori, pentru a reprezenta GOOGLE.
Google a făcut anunţul schimbării pe blogul său şi a ales să ilustreze schimbarea cu ajutorul unei
serii de gif-uri animate. Noul logo este considerat "simplu, ordonat, colorat şi prietenos", susţin
GOOGLE.

DA Servicii Sociale! Semneaza Petitia prin care cerem Guvernului sa aloce mai
multe fonduri pentru dezvoltarea de servicii sociale!
SERVICII SOCIALE ≠ Asistat Social = Dreptul la o Viata Demna. Confederatia
Caritas Romania si ONG-urile active in sectorul social Te invita sa sustii petitia
(disponibila http://www.petitieonline.com/da_servicii_sociale) prin care solicitam
Guvernului Romaniei sa creasca cu 0,3% pe an din PIB pana in 2020 bugetul disponibil la nivel
central pentru servicii sociale.
Ce sunt serviciile sociale
In Uniunea Europeana, serviciile sociale au un rol decisiv in imbunatatirea calitatii vietii si
asigurarea protectiei sociale. Acestea includ: securitate sociala, servicii de ocupare si formare
profesionala, locuinte sociale, ingrijirea copilului, ingrijirea pe termen lung si serviciile de
asistenta sociala. In Romania, Legea Asistentei Sociale nr. 292/2011 defineste serviciile sociale ca
"ansamblu de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale
sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau
dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii
si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii."
Cu toate acestea...
- Bugetul alocat serviciilor sociale in Romania nu a depasit niciodata 0,6% din PIB (media in UE
variaza intre 2,2 - 2,5% din PIB)
- Organizatiile neguvernamentale (ONGuri / asociatii si fundatii) acreditate ca furnizori de servicii
sociale (si care reprezinta 49% din totalul furnizorilor), au acces limitat la finantare publica
- ONGurile furnizeaza servicii sociale grupurilor vulnerabile acolo unde Guvernul si autoritatea
publica locala nu au capacitatea sa raspunda nevoii de asistenta sociala
- Pentru a mentine si a oferi in continuare aceste serviciii, ONGurile fac eforturi uriase pentru a
strange fondurile necesare
- Donatorii si partenerii internationali s-au retras treptat incepand cu 2007, anul aderarii Romaniei
la UE
- Organizatiile internationale care au continuat sa sprijine financiar serviciile sociale si dupa 2007
ne intreaba: PANA CIND? CE FACE GUVERNUL?
Iar, situatia din Romania este alarmanta:
- 40% din populatia Romaniei se afla in risc de saracie si excluziune sociala (al doilea cel mai mare
% din UE 28)
- 48,5% este rata de saracie a copiilor
- 17,7% este rata de saracie la populatia incadrata in munca (angajatii saraci)
- 23,1% este rata somajului la tinerii sub 25 de ani
- 7,3% este rata somajului
- 28,9% reprezinta populatia afectata de deprivare materiala severa.

RENINCO - Buletin Informativ nr. 22, anul 3, saptamana 7 – 13 septembrie 2015

Page

7

In acest context, dezvoltarea serviciilor sociale trebuie sa devina o prioritate! La nivel
european, serviciile sociale reprezinta un mijloc vital pentru atingerea obiectivelor de baza

ale UE, cum ar fi coeziunea sociala, economica si teritoriala, ocuparea fortei de munca,
incluziunea sociala si cresterea economica.
"Asistatii social" ai Romaniei sunt persoane care vor sa traiasca si sa munceasca in DEMNITATE!
Doar cu ajutorul vostru cream premiza unei baze de sustinere pentru a convinge Guvernul sa
creasca cu 0,3% pe an din PIB pana in 2020 bugetul pentru serviciile sociale.
Semneaza Petitia: DA Servicii Sociale !
sursa: www.stiriong.ro, 2 sept 2015

Să începeți cu bine un nou an școlar!
Sănătate și putere, satisfacții și împliniri!
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Toti pentru unul, unul pentru toti!

