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Moment de reculegere in memoria victimelor din Franta!

16 noiembrie, Ziua Internaţională a Toleranţei
Încurajaţi respectul, dialogul şi cooperarea între culturi, civilizaţii şi popoare, este îndemnul lansat
de Ziua Internaţională a Toleranţei. Într-o lume şi un timp al mondializării, diversităţii şi mobilităţii,
toleranţa în familie, în comunitate sau între state, sunt mai necesare decât oricând.

Toleranţa/ FOTO: un.org"

În 1995, UNESCO a proclamat data de 16 noiembrie drept Ziua Internaţională a Toleranţei, pentru
ca oamenii să conştientizeze pericolele intoleranţei, iar în anul următor Adunarea Generală a ONU a
invitat ţările membre să sărbătorească în fiecare an această zi, prin acţiuni de promovare a toleranţei şi
păcii.

Ziua Filosofiei
Începând din anul 2002, UNESCO celebrează, în a treia zi de joi a lunii noiembrie (in 2015 este
ziua de 19 noiembrie), Ziua Filosofiei. Prin această iniţiativă, UNESCO şi-a propus să evidenţieze
importanţa reflecţiei filosofice şi să încurajeze dialogul între tradiţiile filosofice din întreaga lume.
Filosofia furnizează bazele conceptuale ale principiilor şi valorilor de care depinde pacea mondială:
democraţia, drepturile omului, justiţia şi egalitatea. Reflexivitatea contribuie la consolidarea acestor
fundamente ale coexistenţei paşnice.
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Dupa cum va amintiti desigur, proiectul „TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE
persoanele cu dizabilităţi!” vizează întărirea mişcării de reprezentare a persoanelor cu dizabilităţi
din România şi ameliorarea politicilor publice din domeniul dizabilităţii, prin dezvoltarea unei
platforme sustenabile de acţiune, dialog şi lobby.
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Proiect TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele
cu dizabilităţi! – stiri despre publicatii

Proiectul se desfășoară în perioada 2 iunie 2014 – 30 aprilie 2016. Bugetul total este de 154.597
euro.
Promotor: Fundatia Alpha Transilvană, Tîrgu – Mureș
Partener: Asociatia RENINCO România - Reteaua Natională de Informare și Cooperare pentru
Integrarea în Comunitate a Copiilor și Tinerilor cu Cerinte Educative Speciale, București.
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In cadrul proiectului, a fost planificata elaborarea a 4 brosuri care au fost finalizate, aveti mai jos
titlurile. Procurarea brosurilor se face in limita numarului existent, prin comanda scrisa.

Ce sanse ai, in Romania, sa-ti dai la scoala copilul cu dizabilitati. ONU
spune ca nu ai ...
Peste 40 la sută dintre copiii cu dizabilităţi nu sunt înscrişi într-o formă de educaţie, iar dacă aveţi
un astfel de copil, nu mizaţi că îl veţi înscrie la şcoală conform politicilor actuale, a declarat
miercuri, 11 noiembrie 2015, la Bucureşti, raportorul ONU pe probleme de sărăcie extremă, Philip
Alston.

Raportorul special al Organizaţiei Naţiunilor Unite pe probleme de sărăcie extremă şi drepturile
omului, Philip Alston, a precizat că nicio ţară nu are un trecut pozitiv în ceea ce priveşte modul în
care au tratat persoanele cu dizabilităţii, dar România are un istoric special privind relele tratamente
aplicate persoanelor cu dizabilităţi.
"România are politici de dezinstituţionalizare, lucru care ar putea să le permită un trai decent în
societate, dar dezinstituţionalizarea este prea lentă, procesul este greoi şi mai e un drum lung până la
a accepta că îngrijirea în societate este soluţia optimă. Am vizitat un centru de recuperare şi
reabilitare, dar acolo nicio persoană nu s-a recuperat şi nu a fost reabilitată. Am întrebat dacă au
venit acolo ca să moară şi, deşi erau tineri, directorul mi-a zis că da. Este adevărat că unele nu ar
putea ieşi de acolo, dar unele ar fi putut reprezenta subiectul unor eforturi", a spus raportorul ONU.
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Philip Alston a vorbit şi despre situaţia copiilor cu dizabilităţi, precizând că 42 % dintre ei nu sunt
înscrişi într-o formă de educaţie.
"Dacă aveţi un copil cu dizabilităţi, să nu mizaţi că îl veţi înscrie într-o formă de învăţământ
conform politicilor actuale", a mai avertizat Alston.

Referindu-se la sistemul de protecţie a copilului, el a declarat că România este o ţara bogată care a
făcut progrese extraordinare, însă 48,5% din copii sunt afectaţi de sărăcie sau sunt în risc de
excluziune socială şi 34,1% suferă de lipsuri materiale extreme.
"Aceste cifre ar trebui să fie prioritare pe agenda Guvernului. (...) Situaţia copiilor din mediul rural
este cumplită şi riscul de sărăcie pentru acei copii este de trei ori mai mare decât cei din mediul
urban. Am văzut personal condiţiile în care copiii din mediul rural trăiesc", a mai spus raportorul
ONU.
Un alt aspect semnalat de Philip Alston vizează copiii instituţionalizaţi, acesta spunând că 40%
dintre ei au ajuns într-o formă de protecţie specială din motive de sărăcie.
El a mai remarcat că România are mai multe instituţii pentru respectarea drepturilor omului, dar a
criticat Avocatul Poporului, apreciind că "nu se descurcă prea bine".
Raportorul Special al Organizaţiei Naţiunilor Unite pe probleme de sărăcie extremă şi drepturile
omului a efectuat o vizită oficială în România, în perioada 2 - 11 noiembrie 2015, pentru a evalua
eforturile Guvernului pentru eradicarea sărăciei, dar şi felul în care Executivul ia în considerare
obligaţiile sale internaţionale de respectare a drepturilor omului în aceste eforturi.
Vizita s-a concentrat pe situaţia romilor, persoanelor cu dizabilităţi şi a copiilor, grupurile care sunt
afectate în mod disproporţionat de sărăcie şi de probleme legate de drepturile omului.
sursa: http://www.gandul.info/stiri/ce-sanse-ai-in-romania-sa-ti-dai-la-scoala-copilul-cu-dizabilitati-onu-spune-ca-nuai-14883005, Aurelia Alexa - Mediafax, 11.11.2015

Modelul islandez de educație școlară
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Elevii cu dizabilități sunt integrați în școlile de masă. Doar 1,3% din populația de vârstă
școlară merge la școli speciale.

Islanda este un stat ce numără puțini locuitori – doar 325.671 persoane, pe o suprafață de
103.000 km² – fiind țara cu populația cea mai rarefiată din Europa. Cu toate acestea, sistemul de
învățământ pe care își construiește, de ani de zile, educația copiilor și tinerilor, reușește să-i adune
pe toți sub o umbrelă incluzivă, ce dă fiecăruia șansa de a-și atinge potențialul.
Totul pornește de la legislație, care este unitară și nu lasă loc unor reglementări separate pentru
persoanele cu dizabilități. Educație incluzivă – educație pentru toți este politica ce ghidează
sistemul educațional din Islanda.
În luna septembrie 2015, la inițiativa Fundației Romanian Angel Appeal, o delegație de
reprezentanți ai fundației și ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din
București (sector 4) și din județele Bacău, Brăila, Botoșani, Neamț, Prahova, Suceava, Tulcea,
Vaslui și Vrancea a fost în Islanda și a studiat modelul islandez de educație școlară. Organizația și
instituțiile respective derulează, în această perioadă, în parteneriat cu Centrul de Stat pentru
Diagnostic și Consiliere din Islanda, proiectul “Comunitate pregătită, copil integrat – suport pentru
integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului (TSA)” prin care vizează
integrarea școlară și socială a copiilor cu autism, pregătind comunitatea. Proiectul este finanțat prin
granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Inițiatorii proiectului și ai vizitei de studiu au dorit să intre în contact cu experiența și modelul de
bune practici ale Islandei. Gazdă și ghid le-a fost partenerul islandez, care a pregătit itinerariul și i-a
însoțit pe delegați în vizitele din școli.
Modelul islandez de educație școlară este în perfect acord cu modelele altor țări din Europa,
construite având în centru interesul primordial al copilului. În Islanda, elevii cu dizabilități și cu
nevoi speciale, inclusiv elevii cu autism, sunt integrați, în foarte mare parte, în școlile de masă, cu
profesor de sprijin. Doar 1,3% din populația de vârstă școlară este înscrisă într-o formă de
învățământ special: școli speciale (0,5%) și clase speciale (0,8%), conform Statistic Iceland, din
2013.
Islanda are patru niveluri de educație : preșcoala (grădinița sau “școala prin joc”), pentru copii între
2-5 ani – operată de autoritățile locale sau de organisme private care subcontractează serviciile de la
municipalități, școala obligatorie (“școala de bază”), pentru copii între 6-16 ani – operată de
autoritățile locale, liceul (“continuarea școlii”), pentru adolescenți între 16-20 ani – operat de stat,
sau elementary school – un sistem educațional pe bază de credite, și universitățile – independente,
dar finanțate în mare parte de către stat.
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Nu tuturor copiilor cu dizabilități li se permite să meargă la școli speciale, ci doar cazurilor
foarte severe
Educația pentru toți nu este doar o politică „pe hârtie”. Prin legea care guvernează sistemul de
învățământ, ea înseamnă că toți elevii au șanse egale de acces la școală și primesc educație în acord
cu abilitățile și nevoile lor. Elevii și părinții decid la ce școală merg, iar elevii cu nevoi speciale au
dreptul la sprijin și materiale sau ore suplimentare. Școlile trebuie să răspundă abilităților și
nevoilor tuturor copiilor, iar elevii cu dizabilități merg în principal la școlile de masă. Ba mai mult,
nu tuturor copiilor cu handicap li se permite înscrierea la o școală specială, ci doar cazurilor celor
mai severe.

Dacă părinții unui copil, dirigintele sau profesori de la alte specialități sunt de părere că elevul nu
primește instruire potrivită la școala obligatorie, părinții pot cere ca acesta să fie primit într-o clasă
specială dintr-o școală de masă sau într-o școală specială.
În Islanda există doar 3 școli speciale, dar numeroase clase speciale în școli de masă
În prezent, în Islanda există trei școli speciale segregate, ceoferă servicii pentru întreaga țară, la
nivelul școlii obligatorii: una care deservește copiii cu dizabilități severe și două pentru copiii cu
dificultăți sociale și psihiatrice.
Curriculum-ul național este comun preșcolii, școlii obligatorii și liceului și definește pilonii
fundamentali ai educației în Islanda, care cuprind: alfabetizare în sensul cel mai larg, educație
pentru sustenabilitate, egalitate, creativitate, sănătate și bunăstare, democrație și drepturile omului.
În termeni de buget, municipalitățile organizează și finanțează suportul pentru nevoile educaționale
speciale, în baza nevoilor relevante ale școlarilor. Totuși, există cote (garantate de un fond central)
destinate municipalităților, pe baza dizabilităților diagnosticate. Fondul de egalizare a
municipalităților– adică fondul central – distribuie finanțele pe baza datelor primite de la Centrul de
Stat pentru Diagnostic și Consiliere.
Cele mai multe dintre municipalități au una sau mai multe clase speciale (unit-uri) pentru copiii cu
autism, în cadrul școlilor de masă, deservite de profesori specializați în lucrul cu copiii cu TSA și
care lucrează adaptat, cu fiecare copil, în funcție de nivelul de dezvoltare. În aceste clase speciale,
copiii cu autism învață atât individual, cât și în grup cu alți copii, dar pot urma și ore comune cu
copiii tipici.
107 profesori și 23 de psihologi au fost instruiți și în România, pentru a ști să lucreze cu copiii
cu autism
În luna octombrie, Fundația Romanian Angel Appeal a organizat o serie de 3 cursuri vizând
instruirea în lucrul cu copiii cu autism, pentru psihologi și profesori. 107 profesori și 23 de
psihologi din Centrele TSA ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din
județele participante au fost instruiți în lucrul, la clasă, cu copiii cu autism. Instruirea a fost gratuită,
căci a fost oferită în cadrul proiectului “Comunitate pregătită, copil integrat”, iar lectori au fost
specialiști din partea Centrului de Stat pentru Diagnostic și Consiliere din Islanda.
În lunile ce vor urma, până la finele lunii martie 2016, 100 de copii cu autism din Centrele TSA
partenere in proiect vor fi pregătiți pentru integrare școlară.
“Este un pas mic, probabil. Căci România are nevoie de reformarea întregului sistem de învățământ
și a întregii abordări în privința persoanelor cu autism și a persoanelor cu dizabilități, în general.
Așa cum am văzut că se întâmplă în Islanda și în țările avansate ale lumii. Dar este, totuși, un pas.
Niște oameni, niște profesioniști, cei care lucrează direct cu copii cu autism sau pot ajunge să
lucreze, la un moment dat, au căpătat cunoștințe și abilități pe care nu le aveau și care, în mod cert,
îi vor ajuta să ajute la rândul lor.“ – Psih. Roxana Tudose, Fundația Romanian Angel Appeal,
Coordonatorul proiectului.
Foto: arhiva Fundației Romanian Angel Appeal
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http://www.puterea.ro/social/modelul-islandez-de-educatie-scolara-125339.html, Z.P. | 2015-11-11 20:09

Târgul Internaţional GAUDEAMUS- Carte de învăţătură 2015
Ediţia cu numărul 22 a Târgului Internaţional GAUDEAMUS - Carte de învăţătură, cel mai
longeviv şi mai îndrăgit eveniment dedicat cărţii, din ţara noastră, va avea loc în perioada 18 - 22
noiembrie în Pavilionul Central Romexpo.

Deschiderea oficială a ediţiei va avea loc miercuri, 18 noiembrie, la
ora 12.00. Accesul publicului va fi permis începând cu ora 10.00.
Programul de vizitare al târgului este zilnic între orele 10.00 şi 20.00.

Programul este disponibil la adresa:
http://www.gaudeamus.ro/ro/international/program/program_gaudeamus2015.pdf
Grupul Ambasadelor, Delegaţiilor şi Instituţiilor Francofone din România (GADIF) participă în
calitate de invitat de onoare al ediţiei din acest an a Târgului Internaţional Gaudeamus.
În prezent, Organizaţia Internaţională a Francofoniei cuprinde 80 de state şi guverne (57 de state
membre, printre care şi România, şi 23 de ţări cu statut de observator) cu o populaţie de aproximativ
900 de milioane de persoane şi 274 de milioane de vorbitori de limba franceză distribuiţi pe cinci
continente.
http://www.gaudeamus.ro/ro/international/info_expozanti/infoexpo.html#calendar

Platforma online hartavoluntariatului.ro - locul in care impactul in
comunitate prinde VOLUM!
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Hartavoluntariatului.ro este o platforma online care coreleaza cererea si oferta de voluntariat din
Romania. Dispunand de o interfata usor accesibila, platforma reprezinta un instrument pentru
organizatiile neguvernamentale, prin intermediul caruia, acestea pot promova proiectele si
activitatile de voluntariat, in vederea selectarii si recrutarii voluntarilor potriviti. De asemenea, orice
persoana, indiferent de varsta, care doreste sa realizeze activitati de voluntariat, isi poate realiza un
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Federatia VOLUM - Federatia organizatiilor care sprijina dezvoltarea
voluntariatului in Romania - anunta lansarea platformei hartavoluntariatului.ro, o
platforma online care sprijina organizatiile neguvernamentale care lucreaza cu
voluntari si persoanele care doresc sa deruleze activitati de voluntariat. Aceasta
platforma face parte din proiectul „Harta Voluntariatului", desfasurat de Federatia
VOLUM, proiect finantat prin Granturile SEE 2009- 2014 in cadrul Fondului ONG
(www.fondong.fdsc.ro) in Romania, cu suma de 72, 454.36 Euro.

cont si poate gasi organizatii si proiecte in cadrul carora doreste sa se implice. Corelarea proiectelor
promovate de organizatii cu cerintele voluntarilor se face pe baza unui algoritm, care sorteaza
oportunitatile de voluntariat, in functie de mai multe criterii, precum domeniul de activitate,
posibilitatea de implicare a voluntarului, locul de desfasurare etc.
De asemenea, platforma vine cu inca un beneficiu pentru organizatii, un modul de eliberare a
certificatelor de voluntariat. Acestea sunt obligatorii, la cererea voluntarului, conform Legii
Voluntariatului 78/2014. Federatia VOLUM a implementat un proces de pilotare a certificatului de
voluntariat, in care s-au implicat peste 100 de organizatii din tara. Prin intermediul platformei,
organizatiile pot elibera acest certificat, caruia i se va atribui si un numar unic de inregistrare.
„Pentru noi, dezvoltarea platformei hartavoluntariatului.ro a insemnat un proces amplu, prin care
am incercat sa aducem impreuna nevoile organizatiilor, dorintele voluntarilor si, de asemenea,
mediul online. Platforma este acum in varianta beta, iar pe parcurs dorim sa o dezvoltam, in functie
de cerintele sectorului. Ne dorim ca platforma sa fie o comunitate virtuala, prin care sa crestem
miscarea voluntariatului in Romania. Tot ce am facut a fost sa cream un instrument usor de folosit,
prin intermediul caruia sa facilitam intalnirea dintre oameni si organizatii", Florentina CHIRU,
Coordonator PR & Comunicare Externa, Federatia VOLUM.
sursa: www.stiriong.ro, 29 octombrie 2015

Hotelul de gheaţă de la Bâlea Lac declarat destinaţie europeană de top de
o renumită publicație britanică
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Hotelul de gheaţă de la Bâlea Lac ocupă locul 3 într-un top al celor mai frumoase construcţii de

gheaţă din Europa. Topul, realizat de revista Essential Magazine, cuprinde un ansamblu de igloouri, un castel de gheaţă şi trei hoteluri de gheaţă.
Publicaţia britanică le recomandă turiştilor să nu fugă de frig ci să se bucure din plin de el.
Hotel of Ice de la Bâlea Lac a fost nominalizat după Kakslauttanen Arctic Resort din Finlanda şi Ice
Hotel din Suedia.
Jurnaliştii britanici explică modul în care se face accesul până la Bâlea Lac. Turiştii care vor să vadă
construcţia de gheaţă situată la peste 2000 m altitudine pot să urce numai cu telecabina şi pot
înnopta în Hotelul de gheaţă sau în cele trei igloo-uri construite în imediata vecinătate a hotelului.
Pe locul 4 se află Sorrisniva Igloo Hotel din Norvegia iar pe 5 Castelul de zăpadă Kemi din
Finlanda.

.
Proiectul de marketing turistic „Hotel of Ice” Bâlea Lac ajunge la cea de- a 11 ediţie în sezonul
2015 / 2016 cu tema „Europa”, o tematică ce aduce în camerele hotelului de gheaţă tradiţiile şi
obiceiurile a 15 naţiuni. Fiecare din cele 15 camere va fi decorată potrivit specificului unei ţări din
Uniunea Europeană.
sursa: http://www.oradesibiu.ro/2015/11/12/hotelul-de-gheata-de-la-balea-lac-declarat-destinatie-europeana-de-topde-o-renumita-publicatie-britanica/ Dragoş Popescu,12/11/2015
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Asociatia Sansa Ta, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului
Bucuresti (ISMB) si 45 de scoli din Bucuresti si Ilfov, organizeaza campania
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„Zambetul din cutie", un cadou intr-o cutie de pantofi pentru copiii saraci

nationala de Craciun "Zambetul din cutie".
Intre 20 octombrie si 15 decembrie 2015, elevii din scolile din Bucuresti si din imprejurimile
capitalei doneaza, in cutii de pantofi, cadouri pentru copiii defavorizati din restul tarii.
8.000 de copii din cele mai sarace 17 judete ale tarii vor primi aceste daruri in preajma
Craciunului.

„Campania „Zambetul din cutie" este cea mai ampla actiune a Asociatiei Sansa Ta, ajunsa acum
la a patra editie. Conceptul este simplu: un copil din capitala pune intr-o cutie de pantofi un cadou
de suflet pentru un copil din cealalta parte a tarii, mentionand daca acest dar este pentru un
baietel sau pentru o fetita si varsta aproximativa. Prin intermediul nostru, acest cadou ajunge la
destinatar si astfel magia Craciunului intra in casele familiilor aflate in dificultate", declara
Gabriel Ciobotaru, Presedintele Asociatiei Sansa Ta.
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Punctul culminant al acestei campanii este concertul caritabil din data de 26 noiembrie, gazuit de
Centrul de conferinte Auditorium Pallady. Incepand cu ora 17:00, evenimentul prezentat
de Cabral Ibacka va aduce pe scena artisti precum George Natsis sau Mircea Vintila si cei mai
talentati copii din scolile partenere. Biletul de intrare la acest concert, atat pentru copii, cat si
pentru adulti, va fi o cutie cu un cadou, ce va face un copil fericit.
Campania umanitara "Zambetul din cutie" a fost pentru prima data organizata in anul 2012,
dovedindu-se un mare succes ca numar al darurilor donate pentru copiii saraci. Asociatia Sansa Ta
a reusit, cu ajutorul copiilor din 50 de scoli din Bucuresti si Ilfov, sa stranga peste 17.000 de cutii
de cadouri. Initial adunate intr-un depozit al Romaero si apoi incarcate in trei camioane, acestea
au fost distribuite copiilor orfani sau nevoiasi din 15 judete ale tarii.

Stiati ca ...?
 În Turkmenistan, există un imens crater aprins. Cu 43 de ani în urmă, o echipă de geologi
sovietici, forând în căutare de zăcăminte de gaze naturale, a dat peste o uriașă
cavernă subterană. Terenul s-a prăbușit, iar din pământ s-a ridicat o cantitate mare de gaz.
Temându-se de o poluare masivă, geologii au aprins gazul, în speranța că acesta se va
consuma în câteva zile. Însă de atunci arde necontenit și pare să continue încă multă
vreme, spre bucuria turiștilor, care se înghesuie să-l admire.
 În nord-estul Indiei, în una dintre cele mai umede regiuni de pe pământ, podurile nu sunt
construite, ci crescute. Tribul Cherrapunji a transmis din generație în generație
arta manipulării rădăcinilor unor anumiți copaci, creând un sistem de poduri vii. Deoarece
cresc în permanență, acestea devin cu timpul din ce în ce mai rezistente, cele mai solide
poduri, având venerabila vârstă de 500 de ani.

Festivalul Drepturilor Copilului
Festivalul Drepturilor Copilului, organizat de FONPC, se va derula in perioada 19-27 Noiembrie
2015, la Bucuresti, in spatiile puse la dispozitie de Institutul Francez.
Incepand cu anul 2009 festivalul si-a propus sa sensibilizeze opinia publica asupra responsabilitatii
societatii civile cu privire la respectul, promovarea si protectia drepturilor copilului.
Si in acest an, Festivalul Drepturilor Copilului isi propune sa promoveze si sa deruleze diverse
activitati, expozitii si spectacole cu si pentru copii precum si intalniri si dezbateri care vor fi
organizate pentru profesionisti.
Gala de inchidere a Festivalului este preconizata a se desfasura joi, 3 Decembrie 2015, la
Ambasada Poloniei din Bucuresti.
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Toti pentru unul, unul pentru toti!

