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Noi Cursuri Online Gratuite la Scoala Digitala pentru ONG-uri
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Asociatia TechSoup Romania redeschide Scoala Digitala pentru ONG-uri, in
cadrul programului "ONG Online - abilitati online pentru organizatii
nonprofit mai eficiente".

Cei mai buni specialisti in tehnologie, marketing online, jurnalism, branding, social media,
comunicare, antreprenoriat si afaceri online sustin cursurile de la Scoala Digitala pentru ONG-uri.
Iata primele 3 cursuri la care va puteti inscrie in 2016:
 Cum te promovezi gratuit pe Google, daca esti ONG? - trainer Cristian Ignat, fondator al
agentiei online Canopy.ro
 Introducere in Inbound Marketing pentru ONG-uri - trainer Andreea Moisa, Managing
Director, Beans United
 Introducere in Analytics pentru ONG-uri - trainer Anabela Luca, antreprenor, consultant si
trainer de marketing online la Ad Lemonade
Ce este Scoala Digitala daca esti ONG?
Scoala Digitala pentru ONG-uri este primul program online care sistematizeaza resurse despre
utilizarea tehnologiei și a instrumentelor online in beneficiul organizatiilor neguvernamentale din
Romania. In plus, organizatiile neguvernamentale care participa activ in program au sansa sa obtina
diplome si certificate care vor atesta capacitatea de adoptie si implementare a noilor tehnologii.
Acest program se adreseaza exclusiv organizatiilor non-profit si oricine voluntariaza sau lucreaza
intr-un ONG se poate inscrie la Scoala Digitala pentru ONG-uri: http://ongonline.techsoup.ro/
Prin traininguri online si offline, nationale si locale, prin dezvoltarea de materiale online gratuite de
invatare adaptate sectorului nonprofit romanesc, programul ONG Online sistematizeaza invatarea
si aplicarea ulterioara a abilitatilor de tehnologie pentru cresterea capacitatii ONG-urilor de a
administra proiecte, de a strange fonduri online si a creste numarul sustinatorilor utilizand
instrumente online. Informatii privind primele cursuri de la Scoala Digitala pentru ONG-uri https://ongonline.techsoup.ro/category/resurse/
Despre Asociatia TechSoup Romania
Misiunea Asociatiei TechSoup Romania este ca fiecare organizatie neguvernamentala din Romania
sa aiba tehnologia necesara pentru a-si indeplini misiunea la adevaratul potential. Incurajam activ si
sistematic adoptarea de catre organizatiile neguvernamentale a noilor tehnologii si servicii online.
Construim si oferim gratuit resurse de invatare pentru toate ONG-urile din Romania.
Afla cum poti accesa resurse de tehnologie pentru ONG-ul tau pe www.techsoup.ro
sursa: www.stiriong.ro, 21 ianuarie 2016

Dezbaterea anului in pregatire
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Presedintele Klaus Iohannis invita ONG-uri si orice alte entitati interesate sa se implice in
dezbaterea pe care urmeaza sa o lanseze privind Educatia Nationala. Aceste entitati sunt
invitate sa consulte criteriile de participare la aceasta dezbatere, care sunt la randul lor puse
in consultare publica.

"Administrația Prezidențială, prin Departamentul Educație și Cercetare, lansează în dezbatere
publică criteriile pentru includerea evenimentelor organizate, sub egida „Dezbaterii Naţionale
pentru Educaţie şi Cercetare – România educată”, de către orice entitate care dorește să se implice
în reforma educației. Administrația Prezidențială propune astfel un demers flexibil și participativ,
care să permită adaptarea sa permanentă la nevoile societăţii.
În anul 2016, Dezbaterea Naţională pentru Educaţie şi Cercetare, inițiată de Președintele României,
domnul Klaus Iohannis, va viza principalele opțiuni strategice ale României privind sistemul
național de educație și cercetare, care vor fi apoi transformate în obiective de țară și integrate într-o
viziune pe termen lung (2018 – 2030).
Astfel, orice eveniment cu rezultate relevante pentru acest demers va putea fi inclus în cadrul
dezbaterii publice lansată de Administrația Prezidențială, în condiţiile în care respectă un set de
criterii transparente. Documentul care descrie aceste criterii este supus dezbaterii publice, fiind
disponibil la adresa http://bit.ly/1PsocBh. Punctele de vedere pot fi trimise pe adresa
educatie@presidency.ro, până la data de 7 februarie 2016", a transmis Administratia Prezidentiala.
Autor: A. Dumitrescu, Redactor, publicat: 22/01/2016

Legea nr. 8/2016
Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 21 ianuarie
2016.
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Chiar ne pasă de copiii României? Cifrele unei realități dramatice

Ne plângem că situația demografică a României se află pe un amețitor trend descendent. Ne
revoltăm că în Norvegia copiii care au reclamat faptul că au fost bătuți de părinți au fost luați de
lângă aceștia (iar unii văd asta ca… un ”atentat” la adresa familiei, religiei și/sau la adresa
României). O delegație specială de parlamentari s-au deplasat la Oslo pentru a se documenta, iar
alți politicieni se întrec în interpelări și declarații populiste. Fără a le nega dreptul de a face acest
lucru, care este însă situația în România? Câtă grijă avem, cu adevărat, de copii? Câtă energie
depunem pentru a rezolva problemele ”de acasă”, pentru că datele statistice sunt mai mult decât
îngrijorătoare și revoltătoare.
***
Cifrele unui an (ale unui singur an) de abuzuri asupra copiilor
Anual, în România, peste 12.000 de copii sunt bătuţi, abuzaţi emoţional, exploataţi sexual, puşi să
muncească sau pur şi simplu sunt neglijaţi grav de către părinţi. În majoritatea cazurilor (93,4%!)
aceste abuzuri au avut loc în familie, dar, cu toate acestea, în mai mult de două treimi din cazuri
copiii rămân în același mediu în care s-a produs abuzul (familia). Nota bene: statisticile se referă
doar la cazurile raportate și nu e așa greu să înțelegem că cifrele reale s-ar putea să fie cu mult
mai mari.
Astfel, din datele publicate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în anul
2014, s-a înregistrat un număr de:

12.542 minori cu probleme, dintre care:

1.049 – copii abuzaţi fizic,

1.689 – copii abuzaţi emoţional,

562 – copii abuzaţi sexual,

8.817 – copii neglijaţi,

236 – copii exploataţi prin muncă,

28 – copii exploataţi sexual,

170 – copii exploataţi pentru infracţiuni.

11.721 de cazuri (93,4%) au fost înregistrare în familie (de altfel, 63% dintre români
declară că şi-au bătut copii).
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Cum au rezolvat autorităţile aceste probleme:

9.307 de copii au rămas în familie (74,2% din cazuri),

3.233 de copii au fost plasaţi în regim de urgenţă,

în 528 de cazuri s-a iniţiat urmărirea penală a agresorilor.
***
Per total, la sfârşitul anului 2015, în România erau înregistraţi 57.646 de copii aflaţi în sistemul de
protecţie specială, din care 18.747 copii plasaţi la asistenţi maternali, 14.047 la rude până la gradul
IV şi 4.381 la alte familii/persoane, la care se adaugă 16.531 copii aflaţi în centre rezidenţiale
publice şi 3.940 copii plasaţi în centre rezidenţiale private.
Câți copii rămân însă înafara sistemului de protecție specială? Cifra este greu de estimat (pe de o
parte nu știm câte cazuri nu sunt raportate, pe de altă parte nu există date despre cazurile care se
repetă în mai mulți ani la rând, fără a se lua măsuri). Oricum am estima însă (mult în minus)
raportându-ne la datele anului 2014 (cel mai recent pentru care există date centralizate integral pe
cazurile raportate) și la o perioadă de 18 ani (vârsta la care se iese din minoritate), cifra s-ar apropia
sau chiar ar depăși 100.000. Adică mai mult decât populația unor municipii reședință de județ ca

Miercurea Ciuc, Alexandria, Slobozia, Sfântu Gheorghe, Vaslui, Zalău, Deva, Focșani, Giurgiu,
Alba Iulia, Bistrița, Suceava etc…
***
De soarta minorilor aflați în sistemul de protecție specială aflăm doar când se întâmplă lucruri cu
adevărat grave, cum ar fi sinuciderea a doi adolescenţi într-un centru de plasament din Craiova
(decembrie 2015) sau cazul asistentei maternale din Ilfov, care a maltratat doi micuţi de 4 şi 8 ani
pe care îi avea în grijă (copiii erau bătuţi cu o bâtă, băgaţi cu capul în WC, scufundaţi în cadă cu apă
rece, ţinuţi dezbrăcaţi iarna afară), femeia având complicitatea a trei asistente sociale şi a unui
psiholog, care veneau în control şi întocmeau rapoarte false. Reprezintă aceste cazuri (de obicei
ultra-mediatizate) un argument că ”tot mai bine e acasă”, cu ”bătaia ruptă din Rai” și ”unde dă
mama crește”?
Sute de copii trăiesc pe străzi
La peste un sfert de secol de la căderea comunismului, România nu a reuşit să rezolve situaţia
copiilor care trăiesc pe străzi. Astfel, la nivelul anului 2014, autorităţile raportau că 794 de copii
trăiau pe străzi, majoritatea în Bucureşti (28%). Mare parte dintre ei muncesc în stradă şi se reîntorc
seara în familie (47%), în timp ce 21% trăiesc în stradă fără familie, iar 32% trăiesc în stradă cu
familia. Peste jumătate sunt băieţi (58%), iar din numărul total cam 60% au vârsta peste 10 ani.
Părăsiţi de mame la naştere
Un alt aspect îngrijorător este abandonul la naştere. În anul 2014, un număr de 1.213 de copii au
fost părăsiţi de mame în spitale, din care 738 la maternităţi imediat după naştere, restul la pediatrie
(441) sau în ale secţii ale spitalelor (34).
Cei mai mulţi dintre ei sunt plasaţi la asistenţi maternali, în centre de plasament sau în centre de
primire în regim de urgenţă.
Rămaşi singuri acasă
Deocamdată, nu se cunoaşte numărul exact al copiilor rămaşi acasă în urma plecării unuia sau
ambilor părinţi la muncă în străinătate.
Potrivit informaţiilor furnizate de Ministerul Muncii, la sfârşitul anului 2015, numărul copiilor ai
căror părinti erau plecaţi străinătate era de 82.133. Dintre aceştia, 21.469 copii erau cu ambii părinţi
plecaţi, iar 50.519 cu un singur părinte.
Mai dramatic este că în peste 10.000 de cazuri, singurul părinte al familiei era plecat în afara
României. În cea mai mare parte, aceşti copii se află în grija rudelor (în special bunici).
Alte cifre ale unor organizaţii independente indică un număr de 300.000-400.000 copii cu părinţii
plecaţi în străinătate.
Studii ale unor organizaţii neguvernamentale arată că aceşti copii au o rată mai mare a abandonului
şcolar, adolescenţii sunt mai izolaţi şi mai predispuşi la violenţă şi infracţionalitate, în mediul rural
fetele preiau munca din gospodării în lipsa mamei, apar probleme de comunicare între copii şi
bunici etc.
Există şi o categorie a copiilor, în special adolescenţi de peste 13-14 ani, care pur şi simplu au fost
lăsaţi singuri acasă de părinţi, fără bunici sau alte rude, fiind consideraţi aproape maturi.
Pentru aceşti copii, autorităţile nu au nicio soluţie, ei nefiind cuprinşi într-o schemă de protecţie
specială.
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http://www.romaniacurata.ro/chiar-ne-pasa-de-copiii-romaniei-cifrele-unei-realitati-dramatice/

"Dealul lui Dumnezeu" - Locul uluitor din România unde nimeni nu are curaj să
calce
Share pe Facebook Share pe Twitter

Nimeni nu are curajul să calce prin acele locuri, de frica unui animal unic în lume şi extrem
de periculos. Zona de stepă, cu stâncă, nisip şi ierburi înalte din rezervaţia ”Dealul lui
Dmnezeu”, în apropiere de Uricani (la 35 de kilometri de Iaşi), este considerată leagănul unor
făpturi extraordinare, care şi-ar putea afla locul în mitologii.

Puțini oameni le-au văzut, și asta nu neapărat pentru că s-au temut de dintele lor ascuțit cu otravă
(deși este și acesta un real impediment). Însă animalele la care facem referinre au capacitatea de a se
camufla foarte ușor, astfel încât nu le deosebești lesne de solul pe care se târâie (ceea ce ar putea
constitui, de fapt, un pericol în plus pentru aceia care se aventurează prin acele locuri). Pe de altă
parte, vorbim de un număr restrâns de exemplare, care trăiesc într-un spațiu endemic rezervat lor de
mii de ani, motiv pentru care sunt și protejate de lege. Cei care reușesc totuși să le vadă pot depune
mărturie că întâlnirea cu aceste ființe este una marcată de curiozitate, extaz și spaimă.
Este vorba despre o specie unică de reptile, care se găsește numai în România - și pe care unii o
identifică cu șarpele biblic (poate de aceea locul se va fi numit și ”Dealul lui Dumnezeu”!). Alte
legende spun că ar putea fi din neamul balaurului spintecat de Sfântul Gheorghe.
Vipera-de-stepă - numele comun sub care este cunoscut acesta - face parte din specia Ursinii
moldavica și se întâlnește numai în Moldova, în arealul descris. Iese din hibernare în lunile martieaprilei, după care năpârlesc și urmează perioada de reproducere.
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sursa: http://www.realitatea.net/dealul-lui-dumnezeu-locul-uluitor-din-romania-unde-nimeni-nu-are-curaj-sacalce_1852937.html#ixzz3vgcBmV7i , decembrie 2015

Citate despre educatie
Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea
pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i. Aristotel
Rădăcinile educației sunt amare, dar fructul este dulce. Aristotel
Un om educat se deosebește de un om needucat, așa cum un om viu se deosebește de un
om mort. Aristotel
Educația este cea mai bună provizie pe care o poți face pentru bătrânețe. Aristotel
Educația este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas. Socrate
Natura ne aseamănă, educația ne deosebește. Confucius
Baza oricărei formații intelectuale, civice, morale, trebuie pusă în anii școlii
primare. Stefan Augustin Doinas
Pregătirea înseamnă totul. Conopida nu este altceva decât o varză care a fost educată întrun colegiu. Mark Twain
Dacă trebuie să susții un examen cu cărțile pe bancă, în mod sigur vei uita cărțile
acasă. Edward A. Murphy
Educația ne-a făcut ceea ce suntem. Claude Adrien Helvetius
Educația întregii lumi este mai presus de orice. Pierre Athanase Larousse
sursa: 1cartepesaptamana.ro/40-de-citate-despre-educatie
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Toti pentru unul, unul pentru toti!

