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 [Consultare publică] Proiect de ORDIN privind aprobarea Calendarului și a
Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 20182019
Data publicării: 08.02.2018
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În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale,
Ministerul Educaţiei Naţionale publică proiectul de ORDIN privind aprobarea Calendarului și a
Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019.
Propunerile și observațiile pot fi transmise până la data de 15 februarie pe adresa de email: inscriere.inv.primar@edu.gov.ro
Materiale informative:
Metodologia_ inscrierii_in_ invatamant primar_ 2018_proiect.pdf
Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar_2018_proiect.pdf
sursa: http://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-proiect-de-ordin-privind-aprobarea-calendarului-%C8%99imetodologiei-de-%C3%AEnscriere

15 februarie – Ziua internațională a copilului cu cancer
In 2002, parinti din toata lumea s-au unit pentru prima oara pentru o cauza comuna: toti copiii
bolnavi de cancer sa primeasca cel mai bun tratament si ingrijire.
In 2003, Confederatia Internationala a Organizatiilor Parintilor cu Copii Bolnavi de Cancer
(ICCCPO) - reprezinta parintii si familiile copiilor cu cancer din 78 de tari ale lumii, in total 132 de
organizatii de parinti - a declarat 15 februarie ca fiind Ziua Internationala a Copilului cu Cancer.
In Romania, Asociația P.A.V.E.L. (Primind Ajutor, Viata Este Luminoasa) a organizat in fiecare an
evenimente cu aceasta ocazie pentru copiii bolnavi si famiile lor, la sectiile de oncopediatrie si
hematologie din Bucuresti.
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16 februarie – începutul Anului chinezesc – Câine de pământ
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Conform astrologiei chinezesti ce guverneaza din vremuri stravechi, anul 2018 este anul Wu Xu al
Cainelui, ce incepe pe 16 februarie 2018 si se va incheia pe 4 februarie 2019.
Conform celor cinci elemente chinezesti (pamant, apa, metal, foc, lemn), acest an apartine
elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT. Fiind dominat de semn de
Pamant, culoarea norocoasa a acestui an 2018 este Galben.
Informații suplimentare: http://www.zodiacul-chinezesc.ro

TELUS International Romania Community Board: al doilea an de
granturi pentru ONG-uri, in valoare de 100.000 USD! Aplicatiile sunt
deschise pana pe 2 martie!
TELUS International Romania Community Board continua sa ofere si anul acesta finantare in
valoare de 100.000 USD pentru programe dedicate familiilor si tinerilor, orientate catre sanatate,
educatie si mediu.
In 2017, Fundatia a sustinut 18 ONG-uri din Bucuresti, Cluj-Napoca, Focsani, Iasi, Targu Mures si
Vrancea, avand impact asupra a 1.488 de copii si tineri.
Beneficiarii primei editii a TELUS International Romania Community Board sunt: Fundatia Sense
International Romania, Asociatia Samusocial, Asociatia Civic Alert, Asociatia Nascut din Inima,
HOSPICE Casa Sperantei, Asociatia Valentina Romania, Asociatia The Social Incubator, Asociatia
Terapie Comportamentala Aplicata, Asociatia Miscare de Tabara Yuppi, Fundatia Solidaritate si
Speranta, Asociatia Sprijin pentru Diabet, Asociatia Scoala de Valori, Aripi si Zambete Colorate
pentru Bunici si Nepoti, Asociatia Prietenii lui Razvan, Fundatia Cartea Calatoare, Fundatia
PARADA, SOS Satele Copiilor si Asociatia Teach for Romania.
Principalele criterii de aplicare sunt urmatoarele: organizatiile neguvernamentale sa fie inregistrate
in Romania, sa propuna un program specific care sa implice tinerii sau familiile acestora, proiectul
sa se deruleze pe durata anului 2018, iar valoarea acestuia sa nu depaseasca 5.000 USD.
sursa: România pozitivă, 5 feb 2018

Imaginile cu abuz sexual asupra copiilor şi datele personale neprotejate
rămân riscuri majore ale expunerii online a copiilor: cele mai multe
victime au sub 10 ani
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Numărul cazurilor cu conținut pornografic infantil înregistrate la Linia de raportare a
conţinutului ilegal, esc_ABUZ, susţinută de Salvaţi Copiii în cadrul proiectului Ora de Net, s-a
dublat în anul 2017, față de 2016. Astfel, dintre cele 2.602 cazuri raportate în total, 1.602 se
referă la conţinut pornografic infantil. Cele mai multe dintre victime au vârsta mai mică de 10
ani, potrivit monitorizării.
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Prin comparație, în anul 2016 au fost raportate 1.887 de cazuri, iar în 857 dintre acestea a fost
identificat conţinut pornografic infantil, 80% fiind conţinut găzduit pe servere localizate în
România.
În 2017, într-o proporție covârșitoare, și anume un procent de 91%, victimele sunt de gen feminin, o
creștere exponențială, față de procentul de 57%, remarcat în 2016. În ceea ce privește vârsta
victimelor, 15% reprezintă rapoarte despre copii cu vârsta aproximativă de până în cinci ani, 70%
dintre rapoarte prezintă copii cu vârsta aproximativă între 6 și 10 ani, 14% victime cu vârsta între
11-15 ani, iar un procent victime cu vârsta peste 16 ani. Şase dintre victimele înfăţişate în materiale
aveau vârsta sub un an. Într-o analiză comparativă, se remarcă o creștere a numărului copiilor sub
16 ani care cad victime, în special la grupa de vârstă 5 – 10 ani. Astfel, în 2016, 15,86% dintre
victime erau cu vârsta aproximativă între unu și patru ani, 43,05% cu vârsta aproximativă între cinci
și 10 ani, 24,3% victime cu vârsta între 11-15 ani, iar 16,79% victime cu vârsta peste 16 ani.
Materialele indentificate sunt trimise de specialiștii Salvați Copiii către IGPR, unde sunt investigate,
urmărind eliminarea conținutului de pe internet, dar și identificarea și asistența oferită victimei,
precum și anchetarea agresorilor. În funcție de fapta lor (producere, deținere, procurare, stocare,
expunere, promovare) aceștia riscă pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani, putând spori în funcție
de forma agravantă.
“Această creștere a numărului de cazuri raportate este un semnal că societatea a devenit
conștientă de riscurile considerabile, pe termen lung, pe care le presupune expunerea unui copil la
agresiunea din mediul online. Populaţia devine conştientă de ilegalitatea şi pericolul acestui tip de
conţinut şi vom lucra în continuare în colaborare cu autorităţile pentru a reduce
fenomenul imaginilor cu abuz sexual asupra copiilor și al datelor personale neprotejate. În acelaşi
timp, noua legislaţie cu privire la procesarea datelor personale aduce provocări atât pentru copii,
cât şi pentru părinţi, care vor avea nevoie de resurse şi îndrumare pentru a înţelege implicațiile și
rolul aplicaţiilor şi website-urilor pe care cei mici le folosesc”, a declarat Gabriela Alexandrescu,
Preşedinte Executiv al Organizației Salvaţi Copiii România.
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În cadrul conferinţei au fost prezentate şi rezultatele programului Ora de Net (Safer Internet) din
anul 2017. Astfel, în cursul anului precedent, activităţile educaţionale au constat în sesiuni de
consultare şi informare a copiilor, concursuri şcolare şi acţiuni comunitare care au implicat 70.400
de copii. Acestea au fost desfăşurate cu sprijinul a 2700 de voluntari, cadre didactice și specialişti,
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Raportul a fost prezentat în cadrul conferinţei de presă intitulată “Provocări în utilizarea
Internetului de către copii: Imagini cu abuz sexual asupra copiilor şi date personale
neprotejate”, la care au luat parte reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei Române,
Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Drepturilor Copilului si Adopţie, Ambasadei Marii Britanii în România, International Centre for
Missing & Exploited Children, bpv Grigorescu Ştefănică şi ai Centrului Național de Răspuns la
Incidente de Securitate Cibernetică. Reprezentaţii autorităţilor au oferit detalii procedurale şi
statistici privind modul de lucru şi de intervenţie în cazuri de abuz sexual asupra copiilor, iar
avocaţi specializaţi au susţinut o prezentare privind implicaţiile legale pe care Noul Regulament
European privind Datele Personale le va avea asupra copiilor, începând cu luna mai 2018. Legislaţia
va condiţiona accesul copiilor sub 16 ani la website-uri de obţinerea unui acord parental prealabil.

în peste 1500 de unităţi de învăţământ din 700 de oraşe. La ctrl_AJUTOR, linia de informare şi
consiliere, operatorii au oferit îndrumare și sfaturi unui număr de 1.067 de apelanţi.
Pentru a combate fenomenul imaginilor şi materialelor video care înfățișează abuz sexual asupra
copiilor, Organizația Salvaţi Copiii derulează proiectul Ora de Net (Safer Internet), în cadrul căruia
funcţionează linia de raportare esc_ABUZ (http://www.oradenet.salvaticopiii.ro/esc-abuz), unde
utilizatorii de Internet pot raporta conţinutul ilegal. Punctul de raportare operat de Salvați Copiii în
parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției Române are ca scop protejarea copiilor de conținutul
ilegal accesibil pe internet, combaterea pornografiei infantile și a traficului de minori, prin
înaintarea rapoartelor primite către autorităţile competente.
 Ora de Net (Safer Internet) este un program sprijinit de Comisia Europeană, care cuprinde
centre naţionale active în Uniunea Europeană, având ca obiectiv comun promovarea
utilizării în condiţii de mai mare siguranţă a Internet-ului şi a noilor tehnologii online de
către copii.
 Organizaţia Salvaţi Copiii România a participat la programul de finanţare al Comisiei
Europene şi a câştigat licitaţia de proiect, asumându-şi din 2008 rolul de Coordonator
naţional al programului.
 Derularea activității liniei civile de raportare esc_ABUZ Ora de Net este realizată în baza
Protocolului de Colaborare dintre Organizația Salvați Copiii și Inspectoratul General al
Poliției Române. După primirea raportărilor și înregistrarea acestora în baza de date se
procedează la analiza informațiilor și verificarea veridicității aspectelor semnalate. În
situația în care imaginile sau elementele postate pe site-ul sau pagina de internet raportată
au un conținut vădit ilegal sau prezintă abuzuri sexuale explicite asupra minorilor, iar
serverul care găzduiește conținutul raportat se află în România, sunt sesizați cu celeritate
ofițerii IGPR desemnați pentru acest aspect.
 Noul Regulament privind Protecţia Generală a Datelor Personale prevede la articolul 8 că
accesul copiilor sub 16 ani la Internet se va face doar cu acordul parental pentru fiecare
serviciu folosit. (...)
Alte informaţii detaliate sunt disponibile pe www.oradenet.ro şi www.salvaticopiii.ro
sursa: România pozitivă, 6 februarie 2018

Guvernul a stabilit numărul de bilete de tratament balnear pe care le
poate asigura în anul 2018
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Acordarea prestațiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament
solicitanților îndreptățiți, în limita numărului de locuri asigurate în unitățile de tratament din
proprietatea CNPP, precum și a numărului de locuri contractate cu alte unități de profil și a sumelor
alocate pentru această prestație prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
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Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Muncii și Justiției Sociale, modul de stabilire a
numărului biletelor de tratament balnear care se acordă, în anul 2018, prin Casa Națională de Pensii
Publice (CNPP), precum şi modul de acordare, distribuire şi decontare a acestora.
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Astfel, Guvernul a stabilit că din suma de 344.237.000 lei, prevăzută în Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 cu această destinație, vor fi asigurate maximum 204.416
bilete, din care maximum 59.527 de locuri asigurate prin unitățile proprii ale CNPP. Biletele vor fi
repartizate pe maximum 19 serii, durata unui sejur fiind de 16 zile, pentru un tratament balnear de
12 zile.
Sunt vizați, în principal, pensionarii și asigurații sistemului public de pensii, însă un procent de
maximum 15% din numărul total al biletelor va fi acordat, gratuit, beneficiarilor unor legi speciale
cu caracter reparatoriu, precum şi celor asigurați pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Numărul de locuri contractate va fi anunțat după finalizarea procedurilor de licitație publică, care se
va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, și va fi anunțat
prin postarea pe Portalul CNPP.
MMJS - Serviciul Comunicare și Mass-Media
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5074-cp-bilete-tratament-balnear-pentruanul-2018-08022018, 8 feb2018

Trei echipe de fete vor reprezenta România în semifinalele Technovation
Challenge, ediţia 2018
Cea de-a doua ediție a competiției de programare pentru fete - Technovation este în plină
desfășurare, iar fetele cu vârste cuprinse între 10-18 ani se pot înscrie până pe data de 7
Martie!
Programul Technovation Challenge este adus în România de către ADFABER, Ambasador
Național al proiectului, ce își propune să reunească profesori de TIC pasionaţi de educaţie
nonformală și mentori din companii care să le ghideze pe fete în dezvoltarea unei aplicaţii dar şi să
le ofere o viziune pragmatică asupra aplicaţiei pe care o dezvoltă. Împreună cu echipa de mentori,
acestea realizează aplicaţii de mobil de tip “startup” ce se adresează problemelor locale şi globale.
Proiectul lansat încă din anul 2010 a oferit un proces de învăţare ghidat precum şi exerciţii de
mentorat unui număr de peste 10.000 de fete din 78 de ţări, astfel că fetele înscrise în program au
oportunitatea să dobândească abilităţile unor viitoare antreprenoare şi lideri în domeniul IT. Deşi
aplicaţia Technovation este locală, adresându-se unei probleme din comunitate, implicarea în
proiect poate fi un pas spre recunoaşterea internaţională, deoarece cele mai bune echipe pot să
participe la Pitch-ul internațional din San Francisco.
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La nivel global, Technovation Challenge își propune să ofere fetelor din toată lumea oportunitatea
de a-și dezvolta skill-urile necesare pentru a deveni antreprenori Tech şi lideri ai comunității din
care fac parte.
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Anul trecut, peste 450 de fete s-au înscris în competiție, dintre care 29 de echipe au participat în
cadrul unui Pitch Regional în București, iar 3 echipe s-au clasat finaliste. În total, s-au realizat peste
30 de proiecte pe domenii precum Educaţie, Mediu, Sănătate, Sărăcie, Egalitate şi Pace. Totodată,
echipele finaliste din România ne-au putut reprezenta țara în semifinala internațională.

Astfel, dacă ai între 10 și 18 ani și ești pasionată de tehnologie și programare, te invităm să
faci parte din experiența Technovation !
***
Technovation, programul etalon al organizaţiei non-profit Iridescent, este cea mai mare competiţie globală tech ce
vizează antreprenoriatul pentru fete. Programul oferă fetelor din întreaga lume posibilitatea de a învăţa abilităţile
necesare pentru a se dezvolta ca antreprenor şi lider tech. În fiecare an, Technovation provoacă elevele între 10 şi 18
ani să îşi dezvolte propriul business plan şi o aplicaţie de mobil care să se adreseze unei probleme din comunitatea lor.
Din 2010, au participat peste 10.000 fete din peste 78 ţări.
Adfaber – Techology for Social Change este o organizaţie non-guvernamentală care crede în puterea tehnologiei de a
schimba societatea în care trăim. Proiectele ADFABER - precum Kids in Tech sau Hour of Code - încurajează copiii şi
tinerii români să înveţe cea mai vorbită limbă de pe glob, programarea. La concursurile şi proiectele organizate sau
promovate de ADFABER participă elevi şi profesori din toată ţara cu aptitudini, înclinaţii şi interes pentru crearea
aplicaţiilor informatice.
https://www.stiri.ong/ong/educatie/trei-echipe-de-fete-vor-reprezenta-romania-in-semifinalele-technovation-challengeeditia-2018

Ambasada SUA anunţă lansarea proiectului naţional de voluntariat
"4/4PentruPrieteni”

Ambasada Statelor Unite în România împreună cu American Councils for International
Education vă invită să vă alăturați proiectului 4/4PentruPrieteni.
Inspiraţi de gândurile remarcabilului activist american Dr. Martin Luther King, Jr.: "Întrebarea cea
mai stringentă și importantă a vieții este: ce faci pentru ceilalți?", dorim să dedicăm ziua de
4/4/2018 comunității și faptelor bune.
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Proiectul 4/4PentruPrieteni celebrează la nivel național valorile voluntariatului și ale prieteniei,
prin care ne unim forțele pentru a schimba ceva în bine în jurul nostru, oriunde ne-am afla în
România. Ne oprim pentru puțin din rutina zilnică și facem ALTCEVA. Facem voluntariat în
comunitatea noastră și donăm timp unor cauze nobile.
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Conform unei informări venite din partea Ambasadei SUA la București, prin
proiectul 4/4PentruPrieteni se onorează moștenirea impresionantă lăsată de Dr. Martin Luther
King, Jr., de la moartea căruia comemorăm 50 de ani pe 4 aprilie 2018.

Urmând modelul Statelor Unite ale Americii, care sărbătoresc în aprilie Luna Voluntarului,
4/4PentruPrieteni se dorește o recunoaștere a muncii voluntarilor în folosul semenilor lor.
Dacă sunteți un ONG, grup de inițiativă locală, școală, liceu, universitate sau alt tip de organizație și
vreți să găzduiți sau să organizați un eveniment în data de 04/04/2018, vă rugăm
completați formularul de inscriere.
În urma completării formularului, veți fi contactat de un reprezentant al American Councils. Apoi,
programul propus va apărea pe platforma online a proiectului, unde se pot înscrie voluntarii ce
doresc să ia parte la activitatea respectivă. Activitățile de voluntariat pot fi din orice arie tematică și
dedicate oricărui tip de grup țintă. Niciodată nu suntem prea tineri sau prea în vârstă pentru o
faptă bună, nu-i așa?
Dacă ești un cețățean creativ și vrei să te implici și tu, dar nu ești parte dintr-o organizație, mai
invită încă 3 prieteni și înscrieți-vă activitatea de voluntariat.
Dacă nu aveți o idee de activitate și pare prea complicat să organizați ceva, atunci vă invităm să ne
vizitați website-ul după data de 20 februarie pentru a vedea ce activități vor fi disponibile în județul
vostru.
Între 20 februarie – 20 martie, platforma va prezenta informații despre activitățile locale de
voluntariat și vă puteți înscrie online, individual.
Informații
complete
despre
program
sunt
disponibile
http://americancouncils.ro/44pentruprieteni/
sursa: stiriong, 9 feb 2018

Dr. Mary Claire Heffron și Deborah Harris, specialiste de talie
internațională, sosesc în România pentru a preda despre sănătatea
mintală a copilului
Dr. Mary Claire Heffron și Deborah Harris (SUA), specialiste cu o experiență de peste 30 de ani în
domeniul sănătății mintale a copilului și experte în psihoterapia centrată pe relația părinte-copil,
vor sosi pentru prima dată în România pentru a oferi din cunoașterea lor vastă, specialiștilor
români interesați de psihologia dezvoltării și sănătatea mintală a copilului.
Cele două experte vor susține două seminarii în luna martie, la Cluj – Napoca și București, aceasta
fiind o oportunitate unică pentru specialiștii din România de a accesa ultimele informații și metode
de intervenție terapeutică.
Cursul de formare „Traumă și reziliență în copilăria timpurie” cu Dr. Mary Clăire
Heffron și Deborah Harris va avea loc în perioada 17-18 martie la Cluj – Napoca și
în perioada 20-21 martie la București.
„Modelul de Psihoterapie Centrat pe Relația Părinte-Copil este o metodă de intervenție de la
naștere până la vârsta de 5 ani pentru copiii care au avut experiența unor evenimente traumatice
sau a unor probleme mintale, de atașament sau de comportament. Tratamentul este bazat pe teoria
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atașamentului dar integrează și psihodinamica, dezvoltarea, trauma, învățarea socială și teoriile
cognitiv-comportamentale”, explică Deborah Harris. „Când această cunoaștere este disponibilă
pentru psihologi și terapeuți și alții care lucrează direct cu acest grup de vârstă – cum ar fi
profesorii, lucrătorii medicali și lucrătorii sociali, aceștia înțeleg cum interacțiunile timpurii dau
formă unei dezvoltări sănătoase și de asemenea cum să îi sprijine pe copiii cu probleme, iar
această cunoaștere are un impact direct și indirect asupra dezvoltării copiilor”, completează Dr.
Mary Claire Heffron.
Participanții la aceste seminarii ar trebui să se aștepte să plece cu o înțelegere solidă a felului cum
trauma îi afectează pe copiii mici și familiile lor și să înțeleagă cum Modelul de Psihoterapie
Centrat pe Relația Părinte-Copil și alte abordări ajută la vindecarea copiilor mici care au avut
experiența traumei cronice.
Cele două specialiste speră să infuzeze și mediul de specialiști din România înspre un devotament
pentru intervenția în copilăria timpurie, fiindcă “așa cum cercetările au arătat, fără o intervenție
potrivită, copiii vor fi cel mai probabil afectați negativ de către trauma lor timpurie, cu rezultate
care sunt devastatoare pentru societate – și care cel mai probabil vor fi repetate de la generație la
generație. Copiii experimentează stresul și experiențele repetate de stres sunt toxice. A reduce
efectele unor adversități semnificative este esențial pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor și
pentru progresul și prosperitatea oricărei societați”, explică Deborah Harris.
Participanții la acest seminar vor avea astfel oportunitatea de a practica principiile cheie de
intervenție, de a obține răspunsuri la întrebările lor și de a discuta despre aceste elemente centrale
atât prevenției, cât și tratamentului problemelor de sănătate mintală din copilăria timpurie.
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*
În prima zi, Dr. Mary Claire Heffron va descrie principiile și procesele cheie folosite atât
pentru a susține strategiile preventive legate de sănătatea mintală în copilăria timpurie, cât și în
abordarea impactului traumei timpurii, a pierderii sau anxietății.
Pentru a ilustra modul în care aceste procese relaționale timpurii se desfășoară se vor utiliza
demonstrații și filmulețe. În cadrul seminarului vor fi explicate diverse moduri în care profesioniștii
ce intervin folosind o abordare relațională pot spori și susține sănătatea, dezvoltarea socioemoțională, dar și trata tulburări timpurii de sănătate mintală ale sugarilor și copiilor de vârstă mică
folosind abordări diadice și familiale. Va fi explorat conceptul de “reziliență” iar participanții vor
afla mai multe despre modul în care stresul tolerabil poate fi util copiilor mici în construirea unui
set de abilități și perspective internalizate ce ajută indivizii să se refacă după evenimente adverse.
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Structura seminarului
Acest seminar de două zile își propune:
– să susțină dezvoltarea unei perspective empatice asupra dinamicii familiilor care se confruntă cu
dificultăți mari;
– să faciliteze înțelegerea unor concepte cheie în sănătatea mintală;
– să faciliteze înțelegerea impactului traumei asupra copiilor de vârste mici și importanța
intervenției la nivelul relației părinte-copil;
– să faciliteze înțelegerea principiilor Modelului de Psihoterapie Centrat pe Relația Părinte-Copil.
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În a doua zi, Deborah Harris, LISW, IMH-E®IV va prezenta Modelul de Psihoterapie
centrată pe Relația Părinte-Copil (Child parent psychotherapy – CPP) și intervenția în traumă pentru
copii. Prezentarea va include filme, discuții de grup și exemple de caz. CPP este un model de
intervenție pentru copii cu vârste de la 0 la 5 ani ce au trecut prin evenimente traumatice și/sau au
probleme de sănătate mintală, atașament sau probleme comportamentale. Sesiunile terapeutice
includ copilul și părintele sau îngrijitorul principal. Un obiectiv central este acela de a sprijini și
întări relația printe-copil, ca vehicul pentru redobândirea și protejarea sănătății mintale a copilului.
De asemenea, tratamentul se centrează și pe factori contextuali ce ar putea afecta relația părintecopil (Ex. norme culturale și socio-economice sau factori de stres legați de imigrație).
Obiectivele intervenției includ modificarea reprezentărilor disfuncționale ale copiilor și părinților,
despre ei și despre celălalt și a interacțiunilor și comportamentelor ce interferează cu sănătatea
mintală a copilului. În cazul copiilor expuși la traumă, părintele și copilul sunt ghidați, pe parcursul
tratamentului, să creeze o narațiune comună a evenimentului traumatic și să identifice și să intervină
asupra triggerilor traumatici ce generează comportamente și afecte nereglate. De regulă tratamentul
implică sesiuni săptămânale de o ora, susținute de psihoterapeuți sau psihologi clinicieni.
Eficiența CPP este susținută de rezultatele a cinci studii clinice randomizate. De asemenea, în
literatura de specialitate există un studiu publicat despre implementarea CPP în cadrul unui program
de asistență maternală specializată.
Cursul va fi susținut în engleză, cu traducere simultană în căști.
Despre Mary Claire Heffron
Mary Claire Heffron este psiholog clinician cu un background solid în domeniul sănătății mintale a copilului. A urmat
Programul de Sănătate Mintală la Spitalul UCSF din San Francisco, iar apoi, pentru mulți ani, a coordonat Programul
de Servicii în Intervenție Timpurie în cadrul Spitalului de Copii UCSF Benioff, din Oakland. A fost directoarea
Programului de Training în domeniul Sănătății Mintale a Copilului Irving B. Harris, al programului The Fussy Baby, a
coordonat programe de internship și training în domeniul clinic din întreagă țară. Din anul 2015, Dr. Heffron este
consultant și mentor în aceste programe. Dr. Heffron este membră a unui grup de lucru care a dezvoltat și a
implementat Sistemul de evaluare a competențelor copilului și ale familiei în California. În prezent, Dr. Heffron este
implicată în mai multe proiecte locale și naționale ce vizează formarea profesioniștilor și procesul de supervizare
reflectivă în domeniul sănătății mintale a copilului, în domeniul sănătății publice, și în programe de suport a familiei și
programe bazate pe vizite la domiciliu. Dr. Heffron este membră a Organizației Zero to Three. Este membru fondator
al Asociației de Sănătate Mintală a Copilului din California, organizație afiliată Asociației Mondiale pentru Sănătatea
Mintală a Copilului. Mary Claire Heffron autoare a numeroase articole și capitole de carte în domeniul sănătății
mintale a copilului și co-autoare a unui cunoscut manual și DVD despre procesul de supervizare reflectivă. De-a
lungul carierei sale, Dr. Heffron a primit numeroase premii pentru activitatea sa în domeniul serviciilor de sănătate
mintală. Dr. Heffron are un interes particular pentru înțelegerea modului în care relațiile timpurii și cultura își pun
amprenta asupra dezvoltării timpurii.
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Deborah Harris, MSW, LISW, IMH-E®IV, a absolvit masteratul de Asistență Socială la Universitatea Berkeley,
California. Pe toată perioada anilor de studii universitare și post-universitare a parcurs stagiile de internship la
Veterans Hospital, San Francisco, lucrând în cadrul Programului pentru Copii și Părinți al Universității California,
Departamentul de Psihiatrie și Terapia Familiei. În ultimii 30 de ani, Deborah a dobândit o experiență considerabilă în
munca centrată pe sănătatea mintală a copiilor de vârste mici. În practica sa clinică s-a focalizat pe sprijinirea copiilor
în situații de abuz și neglijare, cu vârste cuprinse între 0-5 ani, care sunt în sistemul de protecție a copilului sau în
plasament. S-a implicat în dezvoltarea unei comunități de clinicieni și a pus bazele unor reglementări ce țin de politici
publice legate de sănătatea mintală a copilului. A fondat Asociația pentru Sănătatea Mintală a Copilului New Mexico,
afiliată Organizației Mondiale pentru Sănătatea Mintală a Copilului. Deborah a dezvoltat servicii de îngrijire a
copiilor aflați în situații de neglijare sau abuz, folosind intervenții centrate pe trauma în dezvoltare. Implicarea sa a
avut că rezultat preluarea acestei abordări la nivelul statului New Mexico, influențând dezvoltarea unor programe de
training și schimbarea politicilor publice legate de sănătatea mintală a copilului. Deborah Harris este co-fondatoare a
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Despre Deborah Harris

Organizației Juridice pentru Copii New Mexico, din 2008 și în prezent supervizează activitatea desfășurată de alte
nouă organizații de acest tip. Oferă cursuri de formare și supervizează practica clinică a specialiștilor care lucrează cu
părinți și copii de vârste mici, aflați în contexte de trauma, atât în New Mexico cât și la nivel național. S-a implicat în
susținerea practicienilor care lucrează în mediul rural sau în comunități aflate în zona de graniță. Predă „Seminariile
Avansate de Sănătate Mintală a Copilului; De la teorie la practică clinică”, la Universitatea New Mexico. Este trainer
certificat și supervizor în Child Parent Psychotherapy (CPP). Este certificată ca specialistă în protocolul de intervenție
și evaluare bazat de relația de atașament „Circle of Security” și este formatoare acreditată la nivel național pentru
Programul de Parenting „Circle of Security”. De asemenea, este trainer pentru Modelul Terapeutic Neurosecvențial
dezvoltat de Dr. Bruce Pery. Face parte din echipa Organizației Zero to Three. Este acreditată de Asociația de
Sănătate Mintală a Copilului, New Mexico ca mentor și coordonator de practică clinică.

Mai multe detalii despre cele două seminarii:
 Traumă și Reziliență în copilăria timpurie – Cluj Napoca – Facebook
Event: https://www.facebook.com/events/320027325168027/
 Traumă și Reziliență în copilăria timpurie – București – Facebook
Event: https://www.facebook.com/events/156630898300881/
sursa: Romania pozitiva, 8 feb 2018

THE EEA AND NORWAY GRANTS FUND FOR REGIONAL COOPERATION

Working together for a green, competitive and inclusive Europe
Through the EEA and Norway Grants, the donor countries are contributing to reducing social and
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Strengthening regional cross-border and transnational cooperation
Whereas the majority of EEA and Norway Grants funding is tailor-made to national initiatives and
bilateral cooperation between the donor and beneficiary countries, the EEA and Norway Grants
Fund for Regional Cooperation targets projects strengthening cross-border and transnational
cooperation between the donor countries, the beneficiary countries and ten non-EU Member States.
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With the new EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, Iceland, Liechtenstein and
Norway support European cross-border and transnational project initiatives.
Cross-border and transnational cooperation is a key driver to find shared solutions to Europe’s
common challenges. In recognition of this, the donor countries of the EEA and Norway Grants –
Iceland, Liechtenstein and Norway - have for the EEA and Norway Grants 2014-2021 period
increased their funding to promote such collaboration.

economic disparities in Europe and strengthening bilateral relations between Iceland, Liechtenstein
and Norway and 15 beneficiary countries in Northern, Central and Southern Europe.
The new Fund is an added value to the rest of the EEA and Norway Grants funding due to its
European cross-border and transnational focus.
€15 million is made available in the first call for proposals. Deadline for the first step of the
application process is 01.07.2018. Projects are expected to start in 2019.
Informatii suplimentare: https://eeagrants.org/regionalcooperation

Perle ale copiilor
Ce este răscoala?
Răscoala înseamnă, când părintii nostri nu gasesc banii si rascolesc casa.
Ce este economia?
Economie înseamnă sa nu mai cheltuim din salariu, ca sa-l punem la banca. Cheltuim numai din
ciubucul, pe care ni-l da seful (7 ani).
Ce sunt amprentele?
Amprentele e când punem mana pe o clanta si rămân degetele acolo si le găseste politia (8 ani).
De ce se bat potcoave cailor?
- Calului i se bat potcoave, pentru ca potcoavele sunt mai usoare decât calul si ele merg mai repede
decât calul (8 ani).
- Calului i se pun potcoave, sa nu cada calul pe spate, atunci când pune frâna, calul se întepeneste în
potcoave (9 ani).
- Calului i se pun potcoave ca sa tropăie pe strada, ca daca nu tropăieste, nu e cal (7 ani).
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La ce foloseste steagul?
Steagul foloseste, ca atunci când veneau turcii peste noi, ei nu stiau peste ce tara veneau si atunci
noi le arătam steagul si după aia ei stiau (7 ani).
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Ce înseamnă cuvântul "modern"?
Modern e când vezi ceva frumos si e scump si n-ai bani (7 ani).
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De ce ne spălam cu săpun?
Noi ne spălam, ca sa dam săpun în ochi la microbi (5 ani).
Ce sunt tăranii?
- Tăranii sunt oameni săraci, care nu au ce sa mănânce si vorbesc pe alta limbă, pe tărăneste.(8 ani).
- Tăranii sunt aceia care se ocupă si cu agricultura (8 ani).
- Tăranii sunt oameni care le-a dat Cuza pământ. În al Doilea Război Mondial, ei mai vroiau
pământ, ca s-a fărâmitat de la bombe (10 ani).
- Tăranii sunt oamenii de la tară care n-au iaurt, si noi când mergem la tară, le ducem iaurt,
cascaval si brânză (7 ani).
- Tăran înseamnă un om care vrea sa facă buletin în Bucuresti (8 ani).
Ce sunt vecinii?
- Vecinii sunt niste oameni care stau la un loc si când nu au mălai, ei se împrumută (7 ani).
De ce găina nu zboară pe sus, ca celelalte păsări?
Găina nu zboară pe sus ca celelalte păsări, pentru ca-i e frica sa nu scape oul, când ii vine sa-l facă
(10 ani).
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Toți pentru unul, unul pentru toți!
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