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Noutăți
 [Consultare publică] Proiectul Legii manualului școlar
Data publicării: 26.09.2017

sursa:http://edu.ro/consultare-public%C4%83-proiectul-legii-manualului-%C8%99colar
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Materiale informative:
21.09_Expunere de motive_LMS.pdf
21.09_Proiect_Legea manualului.pdf
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Ministerul Educației Naționale lansează în consultare publică proiectul legii manualului
școlar.
Documentul este disponibil atașat, alături de expunerea de motive.
Sugestiile, propunerile și opiniile celor interesați pot fi trimise pe adresa de email dezbateripublice@edu.gov.ro

 [Consultare publică] Proiectul Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
școlarizare pentru învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019
Data publicării: 11.10.2017
În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, dar si a consultării preliminare interinstituționale.
Observațiile și propunerile pot fi comunicate domnului Remus China, adresa de email: remus.china@edu.gov.ro
Materiale informative:
10102017_Proiect MET PLAN_RETEA.pdf
sursa: http://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-proiectul-metodologiei-privind-fundamentarea-cifrei-de%C8%99colarizare-pentru

 [Consultare publică] Proiectul Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019
Data publicării: 11.10.2017
În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, dar si a consultării preliminare interinstituționale.
Observațiile și propunerile pot fi comunicate domnului Adrian Barbulescu, adresa de email: adrian.barbulescu@edu.gov.ro
Materiale informative:
10102017_Proiect Metodologie mobilitate pers_did 2018_2019.pdf
sursa: http://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-proiectul-metodologiei-cadru-privind-mobilitatea-personaluluididactic-de-predare

 [Consultare publică] – Proiectul de ordin de ministru privind aprobarea Calendarului
etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la
învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019
Data publicării: 11.10.2017
În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic publică spre consultare proiectul Ordinului de ministru privind aprobarea
calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la
învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019.
Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 18.10.2017, Centrului Naţional de
Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, pe adresa de e-mail vet@tvet.ro
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sursa: http://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-%E2%80%93-proiectul-de-ordin-de-ministru-privind-aprobareacalendarului-etapelor-%C5%9Fi
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Materiale informative:
OMEN Calendar actiuni fundamentare cifra de scolarizare IP si ID.pdf
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 [Consultare publică] Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 855 din 26 noiembrie 1998 privind înfiinţarea
Centrului Naţional de Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic
Data publicării: 09.10.2017
În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, dar si a consultării preliminare interinstituționale,
Ministerul Educaţiei Naţionale, publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 855 din 26 noiembrie 1998 privind înfiinţarea Centrului
Naţional de Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic.
Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 20.10.2017,Centrului Naţional de
Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, pe adresa de e-mail vet@tvet.ro
Materiale informative:
NF_HG_855.pdf
hg de modificare 855 4 oct 2017.pdf
sursa: http://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-proiectul-de-hot%C4%83r%C3%A2re-guvernului-pentrumodificarea-%C5%9Fi-completarea-hot%C4%83r%C3%A2rii

17 octombrie - Zi internațională pentru eradicarea
sărăciei
Prin Rezoluția 47/196, adoptată la 22 decembrie 1992, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor
Unite (ONU) a declarat 17 octombrie ca Zi internațională pentru eradicarea sărăciei și a invitat
toate statele să dedice acesteia, în contextul național, activități concrete în ceea ce privește
eradicarea sărăciei.
Informații suplimentare: https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2016/10/17/ziuainternationala-pentru-eradicarea-saraciei-07-43-17
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Guvernul a aprobat în ședința din 11 octombrie a.c. înființarea Avocatului Copilului, ca structură
distinctă în cadrul instituției Avocatul Poporului, care se va ocupa exclusiv de domeniul drepturilor
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Guvernul a aprobat înființarea Avocatului Copilului

copilului. Până acum, problematica drepturilor copilului era inclusă într-un domeniu mai larg care
viza copiii, familia, tinerii, pensionarii și persoanele cu handicap.
Proiectul de lege adoptat modifică și completează Legea nr.35/1997 privind organizarea și
funcționarea instituției Avocatului Poporului și dă posibilitatea copiilor să facă plângeri direct
Avocatului Copilului. Noua structură va putea primi și soluționa plângerile individuale făcute de
copii sau de reprezentanți ai acestora față de instituții publice din domeniul sănătății, educației și
protecției speciale a copilului. Ulterior, Avocatul Copilului va verifica instituțiile publice reclamate.
În plus, acesta va realiza studii/evaluări pentru a stabili gradul în care autoritățile administrației
publice centrale sau locale, dar și specialiștii sau persoanele fizice din România respectă, în fapt,
drepturile copilului.
Prin adoptarea acestui act normativ, Guvernul respectă recomandarea de țară făcută României de
Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului de la Geneva și îndeplinește una dintre prioritățile
incluse înProgramul de Guvernare 2017 - 2020 în ceea ce privește ”înființarea instituției Avocatul
Copilului (…) cu mandatul și capacitatea de a promova drepturile copilului și a apăra respectarea
acestora”.
MMJS - Serviciul Comunicare și Mass Media
sursa: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/4980-cp-aprobare-infiintareavocatul-copilului-11102017
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Sarcina în adolescență și căsătoria timpurie sunt cauze majore ale vulnerabilizării fetelor,
care își pierd, astfel, dreptul la copilărie. Prin comparație cu alte state ale lumii, România
înregistrează o situație îngrijorătoare la acești doi indicatori de protecție a fetelor: 6,7%
dintre adolescentele cu vârsta între 15 și 19 ani se căsătoresc, iar 34 de fete din 1.000 devin
mame.
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Semnal de alarmă. Numărul MAMELOR ADOLESCENTE, în creştere în
România

Salvați Copiii România solicită autorităților decidente implementarea unor programe ample care să
asigure accesul la educație sexuală și consiliere privind sănătatea reproductivă pentru adolescentele
din întreaga țară.
Potrivit recentelor rapoarte de cercetare ale Salvați Copiii și ale Băncii Mondiale, în lume, în
fiecare zi, peste 20.000 de fete sub vârsta minimă permisă de legislația națională se căsătoresc,
iar 44.000 de fete între 15 și 19 ani devin mame.
Miercuri, 11 octombrie, de Ziua Internațională a Fetelor, Organizația Salvați Copiii România trage
un semnal de alarmă asupra consecințelor grave, pe termen lung, pe care sarcina și căsătoria
timpurii le au asupra fetelor. La nivel global, complicațiile cauzate de sarcină și de naștere
reprezintă a doua cauză principală de deces pentru fetele adolescente cu vârste cuprinse între 15 și
19 ani.
IMPACTUL DEVASTATOR AL CĂSĂTORIILOR TIMPURII
Căsătoria timpurie are consecințe devastatoare pentru viața unei fete, a cărei copilărie se termină
mult prea curând, prin intrarea forțată în perioada de maturitate și maternitate, înainte de a fi
pregătită din punct de vedere fizic și mental, și prin privarea de dreptul la educație și dezvoltare
personală.
La nivel global, aproximativ 7,5 milioane de fete sunt căsătorite ilegal în fiecare an. În plus,
aproape 100 de milioane de fete minore nu sunt protejate împotriva căsătoriei, conform legilor din
țările lor. Un număr tot mai mare de țări ridică vârsta legală a căsătoriei sau elimină excepțiile
prevăzute de lege care permit căsătoria timpurie cu consimțământul părinților sau acordul instanței.
În România, vârsta matrimonială se dobândește, potrivit Codului Civil, la împlinirea a 18
ani.Însă, pentru motive temeinice, copilul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în
temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor sau tutorilor săi şi cu autorizarea instanţei
judecătorești.Căsătoria copiilor sub 16 ani este strict interzisă.
Deși practica judecătorească permite căsătoria minorilor doar în situații
excepționale, România nu a ieșit din zona de risc. Astfel, 6,7% dintre adolescentele cu vârsta între
15 și 19 ani s-au căsătorit. Doar Moldova (9,9%), Rusia (7,5%), Ucraina (6,4%), Albania (6,5),
Belarus (7,5%) și Bulgaria (8,4%) înregistrează valori apropiate.
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"Când o fată se căsătorește la o vârstă fragedă, și uneori vorbim despre 15, 16 ani, rolul ei ca soție și
mamă devine prioritar. Este mult mai probabil să părăsească școala și este vulnerabilă în fața
abuzurilor abuzurilor. De altfel, lipsa protecției împotriva abuzurilor sexuale și precaritatea
educației sexuale au condus la o creștere a numărului de copii cu copii, la un nivel caracteristic mai
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Media europeană este de aproximativ 2%. Paradoxal, țări din alte zone ale lumii confruntate cu
multiple probleme economice și politice înregistrează valori sub cea a României: Ghana
(6,4%), Iordania (5,9%), Kazakhstan (4,6%), Mongolia (5,3%), Namibia (5,4%), Swaziland (4,3%)
și Brazilia (3,9%).
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degrabă continentului african decât celui european", a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte
Executiv Salvaţi Copiii România.
COPIII CU COPII - RISCURILE SARCINII ÎN ADOLESCENȚĂ
Anual, 17 milioane de fete dau naștere unui copil, fiind forțate să își asume responsabilități de adulți
și punându-și în pericol sănătatea, educația și perspectivele economice. Sarcina la o vârstă fragedă,
când corpul unei fete nu este suficient de matur din punct de vedere fizic pentru a putea naște fără
complicații, duce adesea la consecințe devastatoare.
Complicațiile cauzate de sarcină și de naștere reprezintă a doua cauză principală de deces
pentru fetele adolescente cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani la nivel global.
Efect al lipsei accesului la îngrijiri și educație pentru sănătatea sexuală și a reproducerii, rata
nașterilor în rândul adolescentelor între 15 și 19 ani din România este îngrijorătoare, înregistrând 34
de nașteri la 1.000 de adolescente.
În Europa, doar două state prezintă o situație relativ mai gravă: Bulgaria și Georgia, cu valorile de
36,8, respectiv 38,3 nașteri. Este un semnal de alarmă faptul că România se confruntă cu un
număr mai mare de nașteri în adolescență decât state precum Rwanda (25,6), Trinidad
Tabago (30,8), Emiratele Arabe Unite(30,1), Uzbekistan (17,6), Albania (21,8), Bahamas
(28,7), Botswana (31), Burundi (27,9), Djibouti (21), India (23,3) și Mauritius (28,3).
În plus, datele Eurostat (2015) arată că, în Uniunea Europeană, România înregistrează cel mai mare
număr de nașteri cu mame între 10 și 17 ani (9.282 de nașteri, adică 4,7% din totalul nașterilor din
2015, din care 676 erau minore între 10 și 14 ani).
Această situație a determinat Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale și
Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului să atragă atenția Guvernului României, prin
intermediul rapoartele lor periodice, că a devenit urgentă adoptarea unei strategii naționale pentru a
asigura accesul la educație sexuală și consiliere privind sănătatea reproductivă pentru tinerele și
adolescentele din țară.
Analizele efectuate de Salvați Copiii și Banca Mondială fac apel la acțiuni urgente de stopare a
căsătoriilor timpurii la nivel național și internațional. Obiectivul tuturor țărilor lumii este fixarea
vârstei legale pentru căsătoria la cel puțin 18 ani și eliminarea excepțiilor.
Guvernele lumii, inclusiv cel al României, ar trebui să dezvolte și să implementeze reformele
juridice necesare, iar ca parte a asigurării unei asistențe medicale adecvate și de calitate, planurile
guvernamentale și sistemele naționale de sănătate ar trebui să prevadă un acces direct al copiilor la
informații și servicii de sănătate sexuală de bună calitate.
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sursa: https://www.realitatea.net/semnal-de-alarma-numarul-mamelor-adolescente-in-crestere-inromania_2112156.html
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Proiect Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul
comunității – Servicii Comunitare pentru Copii –
UNICEF România, împreună cu Guvernul României și parteneri, a lansat în anul 2014 proiectul
pilot Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității – Servicii
Comunitare pentru Copii care s-a desfășurat la nivelul județului Bacău, cu finanțare prin Norway
Grants și din resurse UNICEF. Începând cu 2017, proiectul pilot continuă cu finanțare de la
Fundația Botnar și din fonduri proprii UNICEF. Premisa a fost legată de faptul că implementarea
acestui proiect pilot ce asigură intervenție timpurie, de calitate, la nivelul comunității, poate să
reducă pe termen scurt și mediu costurile din sectorul social, de sănătate și de educație.
Rezultatele evaluării independente demonstrează că serviciile comunitare pentru copii aduc
rezultate concrete pentru zeci de mii de copii și familiile lor, dar și pentru comunitățile în care
trăiesc, iar lecțiile învățate pot sprijini extinderea serviciilor integrate pentru toți cei patru milioane
de copii din România și pentru familiile lor.
Proiectul model Servicii Comunitare pentru Copii include mai multe componente: Pachetul Minim
de Servicii, Pachetul Educație Incluzivă de Calitate și campanii de informare, conștientizare și
educare pentru copii și părinți deopotrivă.
La nivel național, partenerii activi în dezvoltarea și implementarea modelului sunt: Ministerul
Muncii și Justiției Sociale şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale,
Ministerul Fondurilor Europene.
De asemenea, contribuie organizații neguvernamentale și mediul academic în multe etape de
pregătire sau implementare a diverselor activități.
Proiectul pilot este realizat în parteneriat cu instituții județene incluzând Consiliul Județean Bacău,
Direcția de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Direcția Județeană de Sănătate Publică,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Inspectoratul Școlar Județean, precum și 38
de autorități publice locale și 45 de structuri școlare.
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Totodată, școlile și grădinițele au acum o mai mare capacitate de a oferi educație incluzivă de
calitate unui număr de peste 22.000 elevi. 1.400 de cadre didactice și-au dezvoltat competențele în
materie de disciplinare pozitivă a copilului, promovând astfel un mediu școlar prietenos, educația
interculturală, prevenirea violenței și incluziunea copiilor cu nevoi educaționale speciale. 11.000 de
copii au beneficiat de activități organizate în școli prin granturi, iar numărul celor aflați în risc de
abandon școlar a scăzut cu 27%. De asemenea, 5.000 de părinți au beneficiat de cursuri de educație
parentală și pentru sănătate.
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În urma evaluării externe a proiectului pilot, 57 asistenți sociali, 36 asistenți medicali comunitari,
șapte mediatori sanitari, 36 consilieri școlari, 27 mediatori școlari au identificat 19.000 de copii ca
fiind vulnerabili și au livrat pro-activ servicii, 93% din copiii care nu fuseseră înregistrați în
sistemul de asigurare medicală sunt acum înscriși pe lista unui medic de familie, iar 100% dintre
copiii aflați în risc de separare de familie locuiesc în continuare alături de familiile lor.

Mai multe detalii despre:
 Pachetul Minim de Servicii sunt disponibile aici: http://www.unicef.ro/wpcontent/uploads/Brosura-pachet-minim-de-servicii.pdf.
 Pachetul Educație Incluzivă de Calitate aici: http://www.unicef.ro/wpcontent/uploads/Pachetul-Educatie-Inclusiva-de-Calitate.pdf.
sursa: (...), România pozitivă, 12 oct 2017

Cum poate accesibilitatea să devină o realitate pentru toți oamenii din
Europa?
Legea privind accesibilitatea europeană poate face diferența!
Peste 100 de persoane au participat la conferința europeană "Legea europeană privind
accesibilitatea - realizarea realității privind accesibilitatea deplină".

RENINCO - Buletin Informativ nr.28, anul 5, saptamana 16 – 22 octombrie 2017

Page

Discuția a avut loc la doar câteva săptămâni după votul crucial al Parlamentului European privind
Legea privind accesibilitatea, care este o propunere pentru o lege a UE, menită să facă produsele și
serviciile din întreaga UE accesibile tuturor.
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Conferința a avut loc în perioada 6-7 octombrie 2017 în Estonia, găzduită de Camera Estoniană a
Persoanelor cu Handicap, în cadrul Președinției Estoniei a Uniunii Europene (UE). Persoanele cu
dizabilități din întreaga Europă și din diferite comunități locale din Estonia, reprezentanți ai
guvernului estonian, factori de decizie ai UE și industria au fost adunați pentru a discuta conținutul
Actului european privind accesibilitatea și ce înseamnă în practică pentru oamenii din Europa.

Persoanele care au venit din diferite regiuni din Estonia au explicat de ce accesibilitatea este
importantă pentru ei și de ceea ce au nevoie cel mai mult în comunitățile lor locale. De asemenea,
acestea au împărtășit cele mai bune practici privind accesibilitatea în viața lor de zi cu zi și au
identificat cele mai mari obstacole în a face comunitățile locale mai accesibile tuturor.
În timpul discuțiilor a devenit clar că accesibilitatea este o condiție prealabilă pentru a putea
participa la societate și pentru a beneficia de alte drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la muncă,
dreptul la educație etc. Cu toate acestea, barierele în calea accesibilității persistă în toate țările
europene; de aceea avem nevoie de un puternic act de accesibilitate.
"În Narva, Estonia, multe clădiri se află încă în perioada sovietică și nu au ascensoare sau chiar o
rampă la intrare pentru a intra în magazine", a spus un participant la conferință.
Chiar și în cazurile în care accesibilitatea este luată în considerare, acest lucru nu este adesea
realizat în mod consecvent sau este neaplicat corect, un alt participant subliniind: "În municipiul
meu, primăria are o intrare accesibilă cu o rampă și o ușă largă, dar nu există lift în interiorul
clădirii, așa că nu pot fi decât la parter și nu pot accesa serviciile de care am nevoie în alte etaje ".
Mulți comentatori au subliniat de asemenea că, deși adesea există o anumită conștientizare a
accesibilității persoanelor cu dizabilități fizice, cum ar fi utilizatorii de scaune cu rotile, multe alte
persoane cu dizabilități, cum ar fi persoanele surde, nevăzătoare sau cu surdocecitate sunt adesea
uitate. Situația este și mai dificilă pentru persoanele cu dizabilități mai puțin vizibile, cum ar fi
dizabilitățile intelectuale sau psihosociale.
S-a evidențiat, de asemenea, importanța implicării persoanelor cu dizabilități prin organizațiile lor
reprezentative: nu ar trebui luată nicio decizie cu privire la viața persoanelor cu dizabilități fără ele.
O bună practică a venit din orașul Tallinn: în 2013 a fost efectuat un audit extensiv de accesibilitate,
urmat de publicarea unui plan de acțiune în consultare cu organizațiile persoanelor cu handicap din
Estonia. Există, de asemenea, posibilitatea de a obține finanțare în cadrul unui proiect-pilot al
Fondului Social European (FSE) pentru a face accesibil locuințele existente. Acum, acest proiect se
va lărgi.
Cea de-a doua parte a conferinței sa concentrat asupra modului în care Actul de Accesibilitate și alte
legi ale UE ar putea contribui la îndeplinirea nevoilor de accesibilitate ale comunităților locale din
Europa și la ceea ce va fi calea de urmat.

Page

9

Negocierile Parlamentului European cu Consiliul privind Legea privind accesibilitatea vor începe în
curând. EDF și membrii săi vor face o campanie pentru a se asigura că guvernele din Europa înțeleg
necesitatea adoptării unui Act puternic privind accesibilitatea.
"Încă mai avem unele țări din UE care spun că persoanele cu dizabilități sunt prea scumpe pentru ei.
Considerăm că Actul de Accesibilitate este o oportunitate pentru toți cetățenii sau este o povară pe
care am vrea să o aruncăm cât mai curând posibil? " a declarat secretarul EDF, Gunta Anca. Ea a
adăugat: "În trecut, oamenii au crezut că electricitatea era costisitoare și inutilă. Sunt sigur că în
viitor accesibilitatea și Design For All vor fi o parte intrinsecă a vieții noastre de zi cu zi, ca și în
cazul electricității. "
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Helena Pall de la Reprezentanța Permanentă a Estoniei la UE, care deține în prezent președinția
Consiliului, a declarat: "Vrem să finalizăm poziția Consiliului cu privire la Legea accesibilității
până la sfârșitul președinției noastre". Ea a subliniat, de asemenea, că accesibilitatea este o
chestiune de voință și de conștientizare și nu atât de mult cu privire la costuri și a concluzionat:
"Stabilirea cerințelor privind accesibilitatea este o situație avantajoasă pentru toți. Având un design
universal, facem viața mai ușoară pentru toată lumea ".
Președintele FED, Yannis Vardakastanis, a declarat că guvernele ar trebui să sprijine un puternic act
de accesibilitate la negocierile Consiliului: "Ei nu pot spune că sprijină accesibilitatea atunci când
vorbesc în țările lor și acționează diferit atunci când votează la Consiliu". Președintele FED a
subliniat, de asemenea, că accesibilitatea este un beneficiu pentru societate și întreprinderi: "Ei vor
primi din nou ceea ce investesc prin a ajunge la mai mulți consumatori și pentru a le face accesibile
produsele și serviciile. Accesibilitatea nu este doar o problemă a drepturilor omului și o chestiune
de bun simț; este de asemenea un caz de afaceri ".
Urmăriți campania pe conturile @MyEDF și @ EDFaccess Twitter utilizând butonul hashtag
#AccessibilityAct

Primul centru integrat de medicină nucleară din sistemul public, inaugurat în
România
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"În scurt timp, în cadrul SUUMC, se va inaugura primul centru public într-un spital, de sistem
integrat de medicină nucleară. Vom instala un PET CT şi un SPECT CT, care vor lucra
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Comandantul Spitalului Militar Central "Carol Davila", Florentina Ioniţă Radu, a declarat
că urmează să inaugureze, la începutul anului viitor, primul centru integrat de medicină
nucleară din sistemul medical public din România, pentru depistarea afecţiunilor oncologice
şi cardiovasculare.

împreună. Sunt echipamente care lucrează pe bază de izotopi radioactivi şi care au menirea
de a detecta afecţiuni oncologice, dar mai nou şi afecţiuni cardiovasculare. În momentul în care
acest centru va fi funcţional, va fi primul centru dintr-un spital public, care se va adresa masei largi
a publicului, motiv pentru sperăm ca, în cel mai scurt timp, pacienţii care au afecţiuni oncologice şi
afecţiuni cardiovasculare, care se pretează la a fi investigate cu această nouă metodă imagistică, să
se adreseze Spitalului Militar Central", a declarat comandantul Spitalului Militar Central "Carol
Davila", Florentina Ioniţă Radu.
Conducerea spitalului a explicat că, în momentul de faţă, aparatura se instalează în centrul
respectiv, există deja medici instruiţi să lucreze cu aceste sisteme de medicină nucleară, urmând să
obţină, cât de curând, toate avizele necesare pentru demararea activităţii.
sursa: https://www.realitatea.net/primul-centru-integrat-de-medicina-nucleara-din-sistemul-public-inaugurat-inromania_2112195.html

3 decembrie - Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

.
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Tema Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități din 2017 a fost comunicată pe site-ul
www.idpwd.com.au/about/theme/ - “Transformation towards sustainable and resilient society for
all” - Către o societate în schimbare sustenabilă şi rezilientă pentru toţi (traducere neoficială).
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În fiecare an, ONU anunță o temă pe care să o respecte Ziua Internațională a Persoanelor cu
Dizabilități. Tema anuală oferă o atenție deosebită asupra modului în care societatea se poate
strădui pentru integrarea acestor persoane prin eliminarea barierelor fizice, tehnologice și de
atitudine pentru persoanele cu dizabilități. Acest lucru se petrece din anul 1992, când Adunarea
Generală ONU a proclamat 3 decembrie drept Ziua Internațională a Persoanelor cu Handicap

Principiul general al acestei teme este acela de a nu lăsa pe nimeni în urmă și împuternicește
persoanele cu dizabilități să devină contribuabili activi ai societății. Se bazează pe schimbările
preconizate în Agenda pentru Dezvoltare Durabilă din 2030.
sursa:www.idpwd.com.au/about/theme/

Premieră în România: în București au apărut magazinele „fără bani”
SocialXChange
Dacă ai putea renunța la 15 lei din bugetul lunar (da, lunar, iar asta înseamnă mai puțin de 1 leu pe
zi) ce ai alege să faci cu ei? Ce poți cumpăra cu 15 lei? Câte pâini? Câte sticle de ulei? Câte
kilograme de mălai? 1-2 produse de curățenie? O carte? O găleată și un mop? Și dacă ai putea alege
să dai unul din aceste produse cuiva, sub formă de donație, ai face-o? Care ar trebui să fie
motivația? O poveste frumoasă. Să fie bătrân. Sau să fie copil. Și mai bine, să fie bolnav. Să aibă o
nevoie reală. Dar cum definim nevoia reală, căci ceea ce este pentru mine o necesitate, pentru alții e
un moft sau oricum un lucru la care se poate renunța oricând...
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Magazinul caritabil SocialXChange este o premieră în România. Proiectul este implementat de
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din dorința de a schimba
percepția despre beneficiarii de servicii sociale și, nu în ultimul rând, de a găsi o cale mai ușoară
pentru a ajuta. Concret, vorbim de o unitate de asistență socială, fără personalitate juridică, la
nivelul căreia se acordă diverse bunuri și servicii, contra altor servicii: alimente, îmbrăcăminte,
încălțăminte, rechizite, jucării, electronice, electrocasnice, cărți, dar și servicii de curățenie, cursuri
de utilizare a calculatorului, activități sportive, cursuri pictură, dansuri pentru copii, servicii de
baby-sitting, bilete spectacole etc. O dovadă că se poate și altfel.
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Magazinul caritabil SocialXChange
Există în București niște oameni care s-au gândit ce pot face cu 15 lei lunar, care s-au gândit cum
pot să-i ajute pe alții în mod eficient. Sunt parte din oamenii statului, aceia pe care mulți dintre noi
am ajuns să-i hulim zilnic. Sunt reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului din Sectorul 6. Ei au pus bazele conceptului caritabil SocialXChange, disponibil doar
pentru sectorul 6. Primul magazin SocialXChange a fost deschis în 2015 (Calea Crângași nr. 3), iar
în luna septembrie a acestui an, a avut loc deschiderea celui de-al doilea centru (Lunca Cernei nr.
6A).

Noul magazin are 6 angajați, persoane care se ocupă cu evidența beneficiarilor, stabilirea situației
lor sociale, materiale și familiale, primirea și stocarea produselor donate, evaluarea acestora în
puncte, amenajarea rafturilor, coordonarea activităților de muncă în folosul comunității și oferirea
de servicii pentru donatori. Programul este de luni până joi între orele 08.00 – 16.30, vineri între
orele 08.00 – 14.00, cu mențiunea că în situații speciale se lucrează și în weekend.
Pregătirea centrului a durat 3 luni, iar amenajarea s-a făcut exclusiv cu voluntari: diverse firme,
organizații, instituții de învățământ, organizații nonguvernamentale, personal din administrația
locală, dar și oameni simpli, din comunitate. Fondurile necesare au venit de la consiliul local al
Sectorului 6. Suma totală investită se ridică la 600.000 lei, inclusiv TVA, însă vorbim de o clădire
neamenajată inițial, nefinisată, atât la exterior, cât și la interior, de aproximativ 560 mp, cu etaj și
subsol.
Sistemul după care funcționează magazinul caritabil SocialXChange nu implică bani, ci doar
puncte
Mai exact, donatorii, persoane fizice sau juridice, pot oferi produse alimentare, produse igienicosanitare, rechizite, mobilier, electrocasnice, jucării sau haine iar în schimbul lor primesc puncte. 1
punct înseamnă produse în valoare de 2 lei, 5 puncte înseamnă produse în valoare de 10 lei. O oră
de călcat, dacă vorbim de servicii, înseamnă 6 puncte, iar o oră de cărat sau transportat diverse
materiale echivalează cu 10 puncte.
La centru există spații speciale destinate activităților precum spălat și călcat rufe, dar și sprijin direct
în activitatea specifică magazinului, precum sortarea și stocarea produselor donate. În afara
centrului, beneficiarii lucrează la amenajarea spațiilor verzi, a dotărilor din parcuri, activități de
descărcat și stocat marfă la diferite centre sau oferă suport cu ocazia anumitor evenimente, au
sprijinit inclusiv amenajarea celui de-al doilea centru.
Cine sunt beneficiarii
Orice persoană cu domiciliul aflat în sectorul 6 care îndeplinește anumite condiții financiare.
Cerințele beneficiarilor sunt atent analizate înainte. Poți alege ce dorești din produsele disponibile,
dar din punct de vedere cantitativ, există niște reguli. Nu poți pleca de la centru cu 30 de sticle de
ulei, de exemplu. Produsele nu se pot schimba în bani, beneficiarul prestează servicii și primește
doar produse sau servicii în schimb. În acest moment, beneficiarii pot fi doar din sector 6, pentru
donatori neexistând această condiție. Punctele acumulate pot fi donate unui caz social aparte, atent
analizat înainte (ca un bătrân în nevoie, dar care nu poate fizic presta servicii în folosul
comunității).
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„Vrem să exploatăm mai bine potențialul acestui proiect, inclusiv prin educarea donatorilor și
beneficiarilor, într-o interacțiune socială în care fiecare oferă ceva și toți au de câștigat. Nu în
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O nevoie reală
„În perioada scursă de la deschiderea primului magazin am avut bucuria să constatăm că ideea pusă
în practică de acest serviciu este una viabilă, cu un puternic impact asupra oamenilor. Cifrele care
atestă numărul beneficiarilor dornici să muncească și al donatorilor care ne-au susținut sunt
remarcabile, dar dincolo de ele există sentimentul de solidaritate pe care l-am creat în jurul acestui
proiect.”, explică Nicolae Gorunescu, director executiv Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 6.

ultimul rând, încercăm să promovăm și în alte țări conceptul SocialXChange. Proiectul a fost deja
prezentat la Conferința de Asistență Socială UNAFORIS, de la Paris, ca o posibilă soluție inedită la
problemele actuale din Uniunea Europeană, inclusiv în problema integrării refugiaților.”, adaugă dl.
Gorunescu.
Mai mult decât un ajutor fizic
O donație vine la pachet cu încredere. O donație nu este doar o donație, ci forțează beneficiarul, în
acest caz concret, să facă ceva pentru ajutorul primit. Să muncească. Să se integreze. Să socializeze.
Să-și găsească o ocupație zilnică, în locul gândurilor negre. Să (re)capete încredere în forțele
proprii. Să se simtă dorit și apreciat.
Sunt sigură că tu ai azi 15 lei în plus. Depinde doar de tine ce alegi să faci cu ei.
sursa: https://republica.ro/o-premiera-in-romania-in-bucuresti-a-aparut-primul-magazin-zfara-banisocialxchange?utm_source=newsletter&utm_medium=li4623_mi1500, autor Luminița Malanca, 06.10.2017
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Toți pentru unul, unul pentru toți!
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