Asociatia RENINCO ROMANIA
Reteaua Nationala de Informare si Cooperare
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor
cu cerinte educative speciale
- info saptamana 27 mai – 2 iunie 2013 –

Cuprins:
31 mai – Ziua mondiala a luptei impotriva fumatului
1 iunie – ziua Copilului
Ministerul Educatiei si UNICEF lanseaza studiul privind copiii in afara
sistemului de educatie
Mesaj RENINCO

31 mai – Ziua mondiala a luptei impotriva fumatului
Anul acesta Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) desfăşoară acţiuni sub genericul
"Domnişoară, spune "NU" cancerului de gât", dedicate femeilor şi fetelor
fumătoare, realatează agenţia Reuters.
Fumatul este a doua ca amploare cauză a decesurilor, responsabilă fiind pentru
moartea a unei persoane din zece în lume sau a 5 milioane de oameni pe an,
relatează OMS. Iar femeile constituie 20 la sută dintr-un miliard de fumători în lume.
Cu ocazia zilei de 31 mai, în conformitate cu Convenţia de Control al Tutunului, OMS
cheamă toate statele să interzică spoturile publicitare care tind să inducă ideea că
fumatul este la modă şi seducător, precum şi să atenţioneze femeile şi fetele asupra
efectelor dăunătoare ale acestui viciu.
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Sursa: Timpul.md
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Tutunul este, la inceputul secolului XXI, a doua cea mai importanta cauza de
deces care poate fi prevenita. Victimele tutunului sunt mai numeroase decat cele
facute de drogurile ilegale, accidentele rutiere, crimele si HIV/SIDA, calculate la un
loc. Organizatia Mondiala a Sanatatii estimeaza ca, anual, 5 milioane de oameni mor
din cauza bolilor asociate tutunului. In absenta unor masuri urgente, tutunul ar
putea ucide un miliard de oameni in cursul acestui secol.
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Fumatul pasiv este la fel de nociv si creste riscul imbolnavirilor la cei supusi acestui
tip de poluare. Dupa o ora de stat intr-o camera inchisa in care se fumeaza,
nefumatorul inhaleaza cantitati egale de nitrozamine (substante puternic
cancerigene!) cu cele existente in 15 tigari nefiltrate. Expunerea la fumul de tigara
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Fumatul nu este un simplu mod de socializare. Este o boala psihica -adictia de
nicotina si o dependenta psiho-comportamentala. De aceea fumatul poate fi tratat cu
ajutorul medicului si al psihologului. Sistemele de sanatate au responsabilitatea
principala pentru tratarea dependentei de tutun.
Conform Conventiei Cadru pentru Controlul Tutunului, tratat international ratificat si
de Romania in 2005, sistemele de sanatate trebuie sa includa consiliere pentru
renuntarea la fumat cuprinsa in: asistenta medicala primara, usor accesibila, linii
telefonice cu apel gratuit (cunoscute sub numele de quit lines) si accesul la
medicamentele recomandate international la un pret accesibil. Toate cadrele
medicale trebuie sa pledeze pentru renuntarea la fumat.

al altora, cauzeaza boli de inima, boli pulmonare, cancer, etc. Chiar si o scurta
expunere poate provoca leziuni importante deoarece nu exista un nivel sub care
cineva este protejat!
Politica spatiilor „LIBER DE TUTUN” se dovedeste a fi foarte populara dar si
foarte eficienta. Daca inainte de aplicare, suportul populatiei se situeaza intre 60 si
70% (in functie de tara), dupa 1 an de la implementare, sustinerea depaseste 80%,
chiar si in randul fumatorilor! Surprinzator a fost impactul asupra sanatatii publice:
dupa 6 luni de aplicare, s-au constat reduceri semnificative (chiar si de 21%!) ale
numarului de internari in spital pentru infarct miocardic acut si pentru crize de astm
(in randul copiilor).
Orice tara, indiferent de nivelul bugetului, poate pune in aplicare politici eficiente
„Liber de Tutun.” Numai interzicerea totala a fumatului in locurile publice, inclusiv la
locurile de munca in spatii inchise, poate proteja oamenii de efectele nocive ale
fumului de la tigaretele altora (cunoscut adesea ca fumat second-hand)!
www.euractiv.ro

1 iunie - ziua copilului
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În anul 1954 Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite
(UNICEF) a emis o recomandare care prevedea faptul ca fiecare Stat să dispună de o
zi la așa-numita „Ziua copilului” (engleză Universal Children's Day).
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Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva la Conferința Mondială pentru
Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de reprezentanți din
diferite țări, au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. După această
conferință, multe guverne au introdus „Ziua copilului”.

Principalele momente importante in cadrul miscarii de promovare a drepturilor
copilului
1924 - Adoptarea de catre Liga Natiunilor Unite a Declaratiei Drepturilor Copilului
1925 - Conferinta Mondiala pentru Protejarea si Bunastarea Copiilor, organizata la
Geneva
1989 - Adunarea Generala a Natiunilor Unite adopta la 20 noiembrie Conventia
privind
Drepturile
Copilului
1990 - Parlamentul Romaniei ratifica Conventia Natiunilor Unite prin Legea nr.
18/septembrie 1990

1 iunie pe 2 roţi, biciclete pentru toţi
Ziarul Atac în pateneriat cu Primăria sectorului 4 - Bucureşti lansează, cu ocazia zilei
copilului, o provocare de zile mari.
"1 iunie pe 2 roţi, biciclete pentru toţi" este un eveniment-concurs de biciclete
pentru părinţi şi copii, cu premii atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.
La acest eveniment sunt aşteptaţi cititori ziarului Atac şi nu numai. Echipele
participante sunt formate dintr-un părinte (mama sau tată) şi un copil.
Întâlnirea o să aibă loc în Parcul "Lumea Copiilor" din sectorul 4, în faţa Palatului
Copiilor. Toată lumea trebuie să caute cortul roşu al Ziarului Atac, acolo se fac
înscrierile. Startul evenimentului o să fie dat începând cu orele 17.

Ministerul Educatiei si UNICEF lanseaza studiul
privind copiii in afara sistemului de educatie
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„Raportul este, pe de o parte, o cercetare solida in legatura
cu ceea ce se intampla in spatiul romanesc atunci cand
vorbim despre copiii care vin sau nu vin la scoala, pe de
alta parte, el a fost dezvoltat folosind o metodologie comuna cu alte 25 de state, o
metodologie pusa la punct de o serie de institutii internationale: Institutul de
Statistica al UNESCO, UNICEF etc.
In Romania, Ministerul Educatiei Nationale a fost implicat inca de la bun inceput in
acest proiect. De la prima intalnire cu UNICEF am prezentat interesul nostru pentru
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Ministerul Educatiei Nationale si UNICEF, in parteneriat cu
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice, Institutul National de Statistica (INS) si
Institutul de Stiinte ale Educatiei (ISE) au lansat “Toti
copiii la scoala pana in 2015. Initiativa globala
privind copiii in afara sistemului de educatie: studiu
national”.

munca pe care o facem impreuna si am salutat acest proiect. Nu este singurul studiu
realizat impreuna, au fost si altele, de-a lungul timpului, si cu siguranta vor mai
urma. Ceea ce avem noi de facut la nivelul Ministerului Educatiei este ca, in
momentul in care decidem politicile publice in ceea ce priveste accesul la scoala al
tuturor copiilor, sa tinem cont de datele care reies de aici, iar aici sunt multe date si
recomandari - de la elemente de ordin legislativ, pana la actiuni pe care putem sa le
desfasuram, in mod concret, la nivel de inspectorat, comunitate locala, s.a.md.”, a
declarat Remus Pricopie, ministrul educatiei nationale.
Asa cum releva studiul si experienta practica a UNICEF – in special prin
implementarea initiativei “Hai la Scoala”, participarea la educatie a copiilor este
rezultatul actiunilor convergente ale scolii, familiei, institutiilor reprezentative ale
comunitatii si ale autoritatilor publice centrale. Situatia copiilor aflati in afara
sistemului de educatie este adesea consecinta mai multor factori: sociali, culturali,
economici, educationali.
„Ma bucur ca Romania este una dintre primele tari care lanseaza acest raport, un
model de buna practica la nivel international. Am incredere ca buna colaborare dintre
institutiile care au participat la elaborarea raportului va continua prin dezvoltarea de
politici publice si initiative care vizeaza solutionarea integrata fenomenul abandonului
scolar”, a declarat Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF in Romania. “Rata de
parasire timpurie a scolii a crescut in anii trecuti pana la 17.5%. Romania si-a propus
in linie cu Strategia Europa 2020 sa reduca rata parasirii timpurii a scolii la 15%
pana in 2014 si 11% pana in 2020. Experienta din Romania si din Europa a
demonstrat valoarea mediatorilor scolari. Astazi Romania are cadrul legal si aproape
500 de mediatori, dar are nevoie urgent de inca 1.500 de mediatori scolari in
comunitatile vulnerabile”, a mai adaugat Sandie Blanchet.
Studiul propune o noua modalitate de a privi datele statistice astfel incat fenomenul
neparticiparii scolare sa fie explicat si sa se gaseasca interventiile cele mai potrivite
pentru a preveni riscurile care, neadresate la timp, duc la abandon scolar. Astfel,
analiza datelor arata ca procente semnificative, 8% din copii de varsta 7 - 10 ani si
5% din cei de varsta 11 - 14 ani nu frecventau scoala, iar principalele motive sunt
legate de saracie, educatia limitata a parintilor, lipsa unui mecanism adecvat la
nivelul scolii de a recunoaste din timp riscurile si a le adresa. Fenomenele negative
se accentueaza in mediul rural si, in termeni de etnie, afecteaza in mod
disproportionat pe romi fata de populatia majoritara.

Page

Recomandarile generale ale studiului vizeaza o mai buna colectare si raportare a
datelor privind abandonul scolar, pregatirea adecvata a resurselor umane si
dezvoltarea unui curriculum adaptat la nevoile copiilor in risc de abandon, valorizarea
parteneriatului scoala-parinti si cresterea atractivitatii scolii, dezvoltarea de
capacitati administrative si manageriale, precum si finantarea rationala a
programelor sociale si educationale.
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Pentru a redresa aceasta situatie, studiul recomanda o mai buna pregatire a scolilor
si profesorilor de a lucra cu copiii la risc, imbunatatirea infrastructurii, atragerea
participarii parintilor si crearea unor aliante comunitare.
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La inceputul anului 2010, UNICEF si Institutul de Statistica al UNESCO au lansat
initiativa globala Out of School Children pentru a incuraja dezvoltarea de politici mai
complexe, mai bine documentate si o monitorizare mai atenta cu privire la
excluderea copiilor de la educatie. Initiativa vizeaza 26 de tari in care s-a analizat in
profunzime situatia copiilor care nu merg la scoala sau sunt in risc de a ramane in
afara scolii, inclusiv factorii de excludere si politicile existente, menite sa
imbunatateasca participarea lor scolara.
Scopul acestei initiative globale este de a impulsiona cercetarea in educatie si
realizarea de studii nationale prin colaborarea interinstitutionala. Initiativa vizeaza
totodata imbunatatirea capacitatii nationale de colectare si gestionare a statisticilor
legate de educatie, de analiza a politicilor si de dezvoltare de strategii nationale pe
baza datelor statistice. Initiativa globala si raportul national pornesc de la ipoteza ca
o mai buna intelegere a dimensiunilor excluziunii reprezinta cheia unor politici
eficiente de prevenire a abandonului scolar.
Datele statistice reflecta de fiecare data situatia din teren cu unul-doi ani in urma.
Elaborarea studiului a inceput in 2010 cu dezvoltarea metodologiei de lucru la nivel
global. In Romania, pentru realizarea studiului s-a lucrat cu datele disponibile in anul
2011, care reflecta situatia de la nivelul scolilor din anul 2009. Studiul este o
radiografie a sistemului care surprinde tendintele in ceea ce priveste participarea
scolara.
www.stiriong.ro

Toti pentru unul, unul pentru toti!
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Buletinul RENINCO se opreste la acest numar 15 si se va relua din
septembrie 2013.
Va uram reusite la concursuri, clipe frumoase de vacanta si idei
minunate de petrecere a timpului liber!

