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Activități lucrative remunerate pentru copii

Guvernul a adoptat o hotărâre privind reglementarea prestării de către copii de activităţi
lucrative remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling.
Activităţile remunerate pe care le pot presta copiii sunt următoarele:
- actor, figurant, cântăreţ, muzician, dansator, acrobat la manifestări cu caracter cultural, educativ
sau artistic, cum ar fi: teatru, operă, balet, circ, concursuri de dans, de muzică sau interpretare, alte
concursuri sau activităţi de scenă, dar şi la filmări pentru filme artistice, filmări, înregistrări sau
emisiuni în direct pentru radio şi televiziune, figurant sau model la şedinţe foto, figurant sau model
la prezentări de modă, sportiv profesionist în sportul de performanţă.
"Minorul poate presta activităţi remunerate în domeniile menţionate, în baza unor convenţii care
se vor încheia între organizator şi părinţi/ reprezentant legal al copilului, sau direct cu copilul, dacă
are peste 14 ani, dar cu încuviinţarea prealabilă a părinţilor/ reprezentantului legal".
Potrivit hotărârii adoptate, activităţile prestate de copil se vor desfăşura cu respectarea mai multor
condiţii: să nu fie munci periculoase pentru copii, să se desfăşoare între anumite intervale
orare ale zilei, în funcţie de vârsta copilului.
De asemenea, durata activităţii prestată de copii trebuie să nu depăşească un anumit număr de
ore săptămânal şi zilnic, în funcţie de vârsta copilului, iar aceste activităţi să fie însoţite de pauze.
Pe durata prestării activităţilor, copilul trebuie să fie însoţit de un adult, care poate fi unul dintre
părinţi ori o persoană desemnată de aceştia ori o persoană desemnată de organizator şi agreată de
comun acord cu părinţii.
Totodată, prestarea de către copii a activităţilor menţionate este condiţionată de informarea
prealabilă a serviciul public de asistenţă socială, prin depunerea unei note de informare
înainte de începerea efectivă a activităţii la serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul
copilului.
'Dacă există suspiciuni cu privire la utilizarea de către părinţi/ reprezentanţi legali a sumelor
obţinute de copil în alt scop decât cel al interesului superior al acestuia, reprezentanţii Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului se autosesizează şi solicită părinţilor sau
reprezentantului legal să prezinte un raport cu privire la modul în care au administrat veniturile
copilului obţinute din activităţile prestate. În cazul în care părintele/ reprezentantul legal nu poate
justifica utilizarea sumelor obţinute de copil, DGASPC poate sesiza instanţa de tutelă', se mai arată
în actul normativ.
În cazul în care părinţii sau organizatorii nu respectă condiţiile impuse prin lege, sunt prevăzute
sancţiuni contravenţionale cuprinse între 1.000 şi 8.000 de lei.
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sursa: http://www.realitatea.net/hotarare-de-guvern-i-copiii-pot-aduce-bani-in-casa-ce-meserii-pot-aveaminorii_1624771.html#ixzz3QncNGyMC

Forumul Serviciilor Sociale aduce impreuna autoritatiile si ONGurile
pentru elaborarea unui model sustenabil de finantare a serviciilor sociale
Confederatia Caritas Romania, promotor al proiectului „ONG-uri mai puternice
impreuna! - Lobby si advocacy pentru crearea de oportunitati egale pentru ONGurile furnizoare de servicii sociale in accesarea finantarilor publice", organizeaza
Forumul Serviciilor Sociale, care va avea loc la Brasov in perioada 10 - 12
februarie 2015.
Proiectul se deruleaza pe o perioada de 20 de luni (1 aprilie 2014 - 31 noiembrie
2015), fiind finantat prin granturile SEE 2009 - 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Bugetul
proiectului este in valoare totala de 163,890.35 Euro din care 88,71% reprezinta finantare
nerambursabila. Proiectul este implementat de Confederatia Caritas Romania si de partenerii sai,
Fundatia "Alaturi de Voi" Iasi, Fundatia "Pentru Voi" Timisoara, Caritas Alba Iulia, Caritas Satu
Mare si Caritas Norvegia.
Forumul Serviciilor Sociale este structurat in sesiuni plenare si sub forma a patru ateliere de lucru si
are ca tema centrala analiza legislatiei si a cadrului actual privind finantarea serviciilor sociale.
Punctul de plecare in dezbaterile si analizele pe care le propunem au la baza recomandarile rezultate
in urma organizarii a 15 ateliere consultative care s-au desfasurat la nivel national in perioada iunie
2014 - ianuarie 2015.
Ne propunem ca la incheierea Forumului sa avem un set de recomandari pentru elaborarea unui
model de finantare a serviciilor sociale sustenabil si asigurat din surse complementare.
Recomandarile obtinute in timpul Forumului vor fi valorificate in formularea unei propuneri de
politica de finantare care va fi inaintata catre cei responsabili de elaborarea politicilor publice din
cadrul ministerelor de resort, parlamentarilor, deputatilor, liderilor partidelor politice.
La Forum vor participa atat reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale acreditate ca furnizori
de servicii sociale, cat si ai autoritatilor publice locale - Consilii Judetene, Primarii, SPAS-uri,
DGAPC-uri, precum si experti independenti. De asemenea, sunt invitati sa prezinte un punct de
vedere asupra temei centrale a Forumului, reprezentanti ai Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei
Sociale si Persoanelor Varstnice.
Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail fondong@caritas.org.ro sau la
numerele de telefon: 021 230 40 13 sau 0729 812 494, persoana de contact: Maria Crangasu,
Responsabil comunicare proiect „ONGuri mai puternice impreuna!
sursa: www.stiriong.ro
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Aproximativ 4% dintre români nu dețin niciun fel de asigurare medicală, cea mai gravă situație fiind
înregistrată în Dobrogea și în cazul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-34 de ani, potrivit unui
studiu realizat recent de GfK pe tema serviciilor medicale publice și private din România.
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Câți dintre români NU au niciun fel de asigurare medicală

Dobrogenii, muntenii și moldovenii stau cel mai prost la capitolul asigurări de sănătate - 13%,
respectiv aproape 6% (în cazul muntenilor și al moldovenilor) nu au niciun fel de asigurare, grupa
de vârstă cea mai vulnerabilă fiind 18 – 34 ani, cu peste 16 procente de neasigurați.
Potrivit GfK, majoritatea românilor (93%) sunt asigurați doar ai sistemului public de sănătate. Un
procent mult mai mic au fie un abonament la o clinica privată plătit integral sau parțial de compania
pentru care lucrează (4%), fie o asigurare privată de sănătate (4,5%). Aproximativ 4% nu dețin
niciun fel de asigurare.
Bucureștenii, deși se situează ușor sub media națională la capitolul asigurare în sistemul public, stau
cel mai bine comparativ cu locuitorii din alte regiuni ale țării atunci când vine vorba despre
asigurări medicale private (5%) sau abonament la o clinică privată, costurile fiind acoperite integral
de compania la care sunt angajați (3,5%).
Doar în cazul a 2% dintre bucureșteni, au asigurare chiar și partenerii de viață sau copiii incluși în
abonamentul pentru servicii private, ceea ce în restul țării aproape că nu se întâmplă deloc.
"Deși sistemul public are puncte nevralgice, în acest moment, doar câteva procente din populație
are abonamente la clinici private. Această diferență reprezentând nevoi neacoperite în prezent de
către sistemul public ne indică faptul că piața serviciilor medicale private are un potențial mare de
creștere. Cu atât mai mult cu cât, în România, peste 3 milioane de salariați lucrează în mediul
privat", spune Ana-Maria Drăgănică, Group Account Manager GfK România.
sursa://www.realitatea.net/cati-dintre-romani-nu-au-niciun-fel-de-asigurare-medicala_1624325.html#ixzz3QndUtjae
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Cum arată şi unde se găseşte cel mai mare acvariu din lume

In aprilie 2014, reprezentanții Guinness Book of World Records anunțau că în China a fost
inaugurat cel mai mare acvariu din lume Chimelong Ocean Kingdom.
Chimelong Ocean Kingdom este situat în cadrul Chimelong International Ocean Resort din
Hengqin, Zhuhai, China. Este vorba despre unul dintre cele mai mari parcuri tematice din lume,
oferindu-le turiștilor posibilitatea de a vedea de aproape unele dintre cele mai rare animale, precum,
rechinul-balenă, delfinul alb sau beluga, ursul polar.
Chimelong Ocean Kingdom are un volum total de apă dulce și sărată de 48,71 milioane de litri și
oferă vizitatorilor mai multe arii cu diverse teme acvatice, fiecare simbolizând o anumită zonă
oceanică.
Astfel, pe lângă titlul de cel mai mare acvariu din lume, acesta deține și recordurile pentru ''cel mai
mare dom subacvatic'', ''cel mai mare bazin de acvariu'', rezervorul are un volum de 22,7 milioane
litri de apă sărată, ''cea mai mare fereastră de acvariu'' și ''cel mai mare panou de acril''.
Rezervorul de expoziție Whale Shark, situat în zona Ocean Wonders a parcului, are cel mai mare
panou acrilic din lume, care măsoară 39,6 metri lungime și 8,3 metri lățime.
Whale Shark are, de asemenea, cel mai mare dom de vizionare subacvatică, care are un diametru
exterior de 12 metri și este plasat într-o structură cilindrică construită în interiorul rezervorului.
Parcul tematic Chimelong Ocean Kingdom se întinde pe o suprafață de 140 de hectare și a costat
peste 800 de milioane de dolari.
http://www.realitatea.net/cum-arata-si-unde-se-gaseste-cel-mai-mare-acvariu-dinlume_1625176.html#ixzz3Qwu9rbfX Joi, 5 Februarie 2015

RENINCO - Buletin Informativ nr. 6, anul 3, saptamana 9 – 15 februarie 2015

Page

5

Povestea fabuloasă a românului nominalizat la Oscar

S-a născut în Buzău, însă celebritatea a cunoscut-o peste hotare. Lucian Boicu, tânărul de
doar 29 de ani se află pe lista nominalizaţilor la Oscar, după ce a realizat la efectele vizuale ale
filmului "Lunetistul American".
Lucian Boicu este stabilit în Canada de mai bine de 15 ani şi nu e prima dată când creează efectele
speciale din producţii importante. Anul acesta, bărbatul ne-ar putea face mândri la Oscar. A realizat
efectele speciale pentru filmul "Lunetistul American", nominalizat la premiile Academiei.
Reporterii SPYNEWS.ro au aflat cum a devenit realitate visul buzoianului la Hollywood. "De mic
îmi plăceau desenele animate şi filmele SF, sau de fantezie. Cu toate acestea, părinţii mei au
încercat să mă dea la sport, la muzică sau ştiinţe. Niciodată nu au încercat desenul, dar nici nu era o
platformă în România pentru aşa ceva în anii '90. Când eu aveam 14 ani ne-am mutat aici, în
Canada. De abia în clasa a X-a mi-am dat seama ce mă pasiona cu adevărat. Am deschis prima dată
un program 3D şi am stat şapte ore să fac primul tutorial din documentare pentru începători", a
povestit Lucian Boicu.
sursa: http://www.realitatea.net/povestea-fabuloasa-a-romanului-nominalizat-laoscar_1626063.html#ixzz3R07JNZ1m

Lansare oficiala a portalului AUTISM CONEXIUNI
AUTISM ROMANIA - Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism anunta lansarea
oficiala a portalului „AUTISM CONEXIUNI"http://conexiuni.autismromania.ro -, creat in cadrul proiectului „Start in viata
pentru tinerii cu autism", finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009
- 2014, in cadrul Programului Fondul ONG in Romania - Componenta 4 Servicii sociale si de baza.
Proiectul se desfasoara pe o durata de 18 luni, intre 1 iulie 2014 - 31 decembrie 2015, si beneficiaza
de o finantare de 97.596 Euro.
Portalul se doreste a fi o comunitate virtuala, o platforma de comunicare online si de resurse utile in
primul rand tinerilor cu TSA si familiilor lor, precum si celorlalti actori care au legatura de
persoanele cu autism: profesionisti din cadrul serviciilor publice din domeniul social, al sanatatii
mintale, educatiei, studenti, angajatori.
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1 din 100 de tineri au o tulburare din spectrul autismului-TSA. Daca in alte tari sansele tinerilor cu
autism de a se angaja si de a avea o viata independenta sunt mai mari, (ex.: in Marea Britanie 12%
dintre ei sunt angajati full time), in Romania practic sansele acestora de a-si gasi sau pastra un loc
de munca sunt aproape nule, chiar si pentru aceia care au IQ mediu sau superior si/sau au
abilitati speciale intr-un anumit domeniu. Politicile sociale care nu incurajeaza suficient angajarea
persoanelor cu dizabilitati, ineficienta sistemului educational, care nu ii pregateste pe adolescentii
si tinerii cu autism pentru piata reala a muncii, lipsa programelor adaptate de reabilitare sau
formare profesionala pentru tinerii cu autism, a informarii si sensibilizarii angajatorilor sunt
cateva dintre motivele pentru care in Romania estimam ca sub 0,5% din tinerii cu diagnosticul de
tulburare din spectrul autismului (Sindrom Asperger sau autism) isi poti gasi si pastra un loc de
munca (4,6 % este rata de angajare in Romania a persoanelor cu dizabilitati, potrivit Ministerului
Muncii).

Portalul AUTISM CONEXIUNI lanseaza in premiera pe piata din Romania o sectiune dedicata
angajatorilor care vor sa sprijine incluziunea prin munca a tinerilor cu TSA/Sindrom Asperger.
Portalul le ofera posibilitatea de a posta oferte de locuri de munca, dar si de a accesa o baza de date
a profilelor tinerilor cu TSA (studii, abilitati, experienta, interese speciale). In aceasta sectiune
companiile care s-au alaturat de-a lungul proiectului nostru beneficiaza de promovare gratuita in
randul unui numar de vizitatori in continua crestere.
„Comunitate" este o sectiune prin care promovam schimbul de experienta dintre parintii care se
confrunta cu probleme similare, interactiunea tinerilor cu TSA intre ei, cu profesioniștii sau cu
ceilalti membri ai comunitatii, a profesioniștilor intre ei, tema centrala fiind tinerii si adultii cu
autism. Astfel, o data cu lansarea portalului, ne propunem ca minim 200 de persoane din grupul
tinta sa isi creeze conturi de utilizator pe platforma online pentru a beneficia de sprijin: consultanta
juridica si consiliere online, acces la resursele online postate de profesionistii Centrului
multifunctional creat in cadrul proiectului sau de alti membri ai comunitatii virtuale. Platforma
creata va fi actualizata si imbogatita in permanenta pe baza observatiilor si propunerilor
utilizatorilor, in functie de nevoile de informare si interactiune ale acestora.
„Dorim sa incurajam comunicarea pe teme legate de problematica tinerilor și adultilor cu TSA si
a familiilor acestora, sa-i informam si sensibilizam in mod special pe angajatori in privinta
potentialului si abilitatilor tinerilor cu TSA, pentru ca acestia sa devina mai deschisi in a-i angaja
in institutiile publice sau companiile lor private. Incercam sa venim in sprijinul familiilor tinerilor
si adultilor cu TSA, in mod special, cu informatii, consiliere și diferite alte resurse, deoarece
problemele si nevoile reale ale acestor familii sunt ignorate de autoritati ." Liuba Iacoblev,
manager de proiect.
sursa: www.stiriong.ro, 5 feb2015

10 site-uri educationale
1. GCF Learnfree.org
Acest site le este dedicat celor care vor sa isi dezvolte abilitatile matematice si sa invete lucruri noi din
domeniul tehnic. Sunt oferite cursuri gratuite, dar si aplicatii pentru telefon care, odata instalate, pot fi
folosite pentru a aceesa informatiile indiferent de locatia utilizatorului.
2. University of the People
Iata o universitate online ale carei cursuri sunt gratuite! Acest proiect este realizat impreuna cu Catalyst
Initiative, New York University, Yale si Hewlett Packard. Site-ul le ofera studentilor posibilitatea de a studia
diverse domenii in functie de nivelul de cunostinte pe care deja il au. Este bine de stiut ca University of the
People le este destinat celor din tarile in curs de dezvoltare, dar se pot inscrie si studenti din alte state.
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3. Textbook Revolution
Ai nevoie de informatii si nu stii unde poti gasi carti gratuite? Textbook Revolution este solutia la problema
ta! Desi nu este cunoscut de foarte multi utilizatori, informatiile oferite pe acest site sunt extrem de
valoroase.

4. University of Reddit
Cu siguranta ai auzit si tu de faimosul Reddit, insa Universitatea Reddit nu este chiar atat de cunoscuta.
Totusi, acest site iti poate veni in ajutor atunci cand nici nu te astepti, avand in vedere faptul ca aici poti gasi
diverse informatii prezentate sub forma unor lectii inregistrate in format video.
5. Engineering for Change
Acest site le este destinat celor pasionati de tehnologie, mai precis de inginerie. Ei pot interactiona cu diverse
persoane care le ofera ajutor si informatii atunci cand vine vorba despre astfel de subiecte.
6. Mentormob
Mentormob este unul dintre site-urile educationale care joaca mai degraba rolul unei biblioteci. Aici, poti
gasi liste intregi de site-uri, ordonate astfel incat sa gasesti ceea ce ai nevoie, in functie de domeniul vizat.
7. Learnthat
Pentru cei interesati de domenii cum ar fi afacerile, tehnologia si finantele, acest site este o adevarata mina
de aur. Prin intermediul filmuletelor uploadate pe Learnthat, poti afla o multime de lucruri si raspunsurile la
intrebarile pe care le ai.
8. Memrise
Vrei sa inveti distrandu-te? Memrise este exact ceea ce cauti! Aici, prin intermediul diverselor jocuri si
ilustratii grafice, poti invata lucruri noi din toate domeniile, de la lingvistica pana la gastronomie.
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10. LearnersTV
Animatii, articole, filmulete, teste, audiobook-uri - toate acestea pot fi gasite pe acest site. In functie de
nivelul de cunostinte pe care il ai si de cat de interesata esti de un anumit domeniu, aici poti gasi informatiile
necesare.
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9. Alison
Acest site care a fost creat in 2007 ofera peste 300 de cursuri din diverse domenii, cum ar fi managementul
sau dreptul. Toate sunt gratuite, insa la final, pentru a primi certificatul de absolvire, trebuie sa achiti o taxa
de 20 de dolari.

Sursa: accredited-onlinecolleges.info, http://www.divahair.ro/timp_liber/10_siteuri_educationale_despre_care_nu_stiai_ca_exista?utm_source=newsletter_weekend_divahair&utm_medium=email&u
tm_campaign=from_divahair, autor Andreea Gluh

a 14-a Conferință Regională ISPCAN privind abuzul și neglijarea
copilului
În perioada 27 – 30 Septembrie 2015 va avea loc, la București, JW Marriott Bucharest
Grand Hotel, a 14-a Conferință Regională ISPCAN privind abuzul și neglijarea copilului.
Conferința Regională Europeană ISPCAN din 2015 cu tema În Primul Rând Copiii!
Răspunsuri Concertate și Intersectoriale la Abuzul, Neglijarea și Exploatarea Copilului
este organizată de Societatea Internațională pentru Prevenirea Abuzului și Neglijarea
Copilului – ISPCAN in parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru
Copil – FONPC.
Acest eveniment unic in România iși propune să atragă aproximativ 500 - 700 de
profesioniști cu specializări diverse, în domenii precum: sănătate, juridic, psihologie, servicii
sociale și educație, precum și servicii guvernamentale și neguvernamentale.
Caracteristica definitorie a conferintelor ISPCAN o reprezenta capacitatea acestora de a
reuni o multitudine de profesioniști cu o abordare multidisciplinară și o perspectivă vastă atât
la nivel regional cât și la nivel mondial în vederea prevenirii tuturor formelor de violență
împotriva copiilor.
Conferința va reprezenta un eveniment dinamic, stimulativ, in cadrul căruia ne propunem să
căutăm împreună cele mai bune modalități de a proteja copiii de toate formele de violență, de
a răspunde în mod corespunzător atunci când a avut loc un act de violență , precum și a
asigura și maximiza bunăstarea copiilor.
Împreună putem contribui la asigurarea respectării drepturilor copiilor și a bunăstării
acestora. Și trebuie să o facem!
Dacă doriți să susțineți o prezentare în cadrul Conferinței, vă invităm să transmiteți
rezumatul până pe data de 15 Februarie 2015, accesând urmatorul link:
http://www.ispcan.org/event/Romania15.
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Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de e-mail: office@fonpc.ro sau la numarul
de telefon 021.326.84.58, persoana de contact Roxana Ogrendil, Director Executiv FONPC.

http://www.fonpc.ro/index.php?option=com_k2&view=item&id=233:conferinta-regionala-europeana-ispcan2015&Itemid=585&lang=ro
http://www.ispcan.org/event/Romania15

Valentine's Day este Ziua Îndrăgostiților în tradiția occidentală, sărbatorita pe 14 februarie.
Ziua comemorează pe Sf. Dwynwen, sfântul patron al îndrăgostiților galezi. În Franța, o țară
tradițional catolică, Valentine's Day este cunoscută simplu drept Sfantul Valentin și este sarbatorită
ca în restul țărilor occidentale. În Danemarca și Norvegia 14 februarie este cunoscută ca
„Valentinsdag”. Nu este sărbătorită pe o scară largă, dar mulți oameni își fac timp pentru a petrece
într-un mod romantic cu partenerul de viață sau trimit o felicitare unei iubiri secrete.
În Suedia este numită ziua tuturor inimilor. Nu este o sărbătoare oficială. În Slovenia un proverb
spune că Sfântul Valentin aduce cheile rădăcinilor, așa că pe 14 februarie plantele și florile încep să
crească. Ziua îndrăgostiților a fost sărbatorită ca ziua în care încep lucrările în vii și pe câmpuri.
Este de asemenea spus ca păsările se căsătoresc în această zi. Cu siguranță, numai de curând este
sărbătorită ca Ziua iubirii. Ziua iubirii este tradițional 12 martie, ziua Sf. Gregor.
În România, sărbătoarea tradițională este Dragobete, sărbătorită pe 24 februarie. Numele vine de la
un personaj din folclorul românesc care se presupune că ar fi fiul Babei Dochia. Etimologic, o parte
din numele de Dragobete poate fi găsit și în cuvântul romanesc dragoste.
Sursa:www. ro.wikipedia.org/wiki/ februarie
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Toti pentru unul, unul pentru toti!

