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 Ziua internațională a limbajului semnelor 

 Înscrieri la conferința națională „Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă” ediția a VI-a, 30 

septembrie 2022 

 Code for Romania a lansat raportul de cercetare "Acces la servicii de sănătate", prin care 

propune 8 soluții digitale care să răspundă nevoilor actuale ale fiecăruia dintre noi 

 Resurse gratuite antibullying pentru elevi și profesori în noul an școlar 

 La 27 de ani ajută persoane cu dizabilități și adolescenți vulnerabili să practice poate cel mai 

ieftin și mai puțin cunoscut sport din România: street workout 

 Dragi profesori, fiți grădinari buni! Nu predați doar niște cunoștințe copiilor, ar fi prea puțin, 

ci creșteți o țară! 

 25 septembrie – Ziua dăruirii 

 

        Ziua internaţională a limbajului semnelor  
 

Începând cu anul 2018, la 23 septembrie este marcată Ziua internaţională a limbajului semnelor. 

Propunerea a fost adoptată în unanimitate de către Adunarea ONU, la 19 decembrie 2017, conform 

http://www.un.org, la inițiativa Federației Mondiale a Surzilor.  

 

Rostul acestei zile este de a sublinia atât importanţa practică şi culturală a limbajelor mimico-

gestuale, cât şi de a atrage atenţia asupra necesităţilor persoanelor cu deficienţe auditive, în special 

nevoia de integrare socială, profesională şi culturală.  

 

Potrivit FMS, în prezent există aproximativ 72 de milioane de persoane cu deficienţe de auz în 

întreaga lume, 80% dintre acestea trăind în ţări în curs de dezvoltare (http://wfdeaf.org). 

 

http://www.un.org/
http://wfdeaf.org/
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Se cunosc peste 300 de limbaje bazate pe semne, dar numai unul este acceptat la nivel internaţional. 

În Uniunea Europeană, se estimează că o persoană la o mie utilizează un limbaj naţional al 

semnelor ca primă limbă, adică circa 500 000 de persoane din spaţiul comunitar 

(https://ec.europa.eu).  

  

 Înscrieri la conferința națională „Bune practici pentru o bătrânețe 

frumoasă” ediția a VI-a, 30 septembrie 2022 
 

  Cea de a VI-a ediție a conferinței 

naționale „Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă”, organizată de Fundația Regală Margareta a 

României, va avea loc vineri, 30 septembrie, la Teatrul Național București, pentru a marca Ziua 

Internațională a Persoanelor Vârstnice.  

 

Înscrieri pe pagina evenimentului > https://www.frmr.ro/evenimente-si-campanii/conferinta-

ziua-varstnicului/ 
În România populația vârstnică numără astăzi 3,8 milioane persoane, iar principalele lor 

provocări sunt: lipsa resurselor pentru o viață decentă, sănătatea precară, sentimental de 

inutilitate, dar și singurătatea care afectează unul din doi seniori. 

 

În acest context, “Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă” este un eveniment de referință 

pentru principalii actori care pot propune soluții și pot schimba situația vârstnicilor din România. 

Experți din sfera publică, socială sau medicală, la nivel national și international, vor oferi cele mai 

actuale statistici despre populația vârstnică, soluții inovative și eficiente testate în țară și în 

străinătate și exemple de bune practici în domeniul senectuții, care ar putea fi implementate în 

comunitățile celor preocupați de creșterea calității vieții vârstnicilor din România. 

 

Printre speakerii prezenți în cadrul conferinței se numără: 
·       Marius-Constantin Budăi – Ministrul Muncii și Solidarității Sociale 

·       Barbara Bringuier – Coordonator internațional al Federației Les Petits Frères des Pauvres, 

Franța 

·       Loredana Ivan – Președinte, The European Network of Aging Studies (ENAS), Școala 

Națională de Studii Politice și Administrative – SNSPA 

https://www.frmr.ro/evenimente-si-campanii/conferinta-ziua-varstnicului/
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·       Tudorel Andrei - Președinte, Institutului Național de Statistică 

·       Elena Balan - Coordonator departament cercetare, The European Association for Social 

Innovation (EASI) 

·       Natalia Postolachi – Director executiv, Asociația Obștească "CASMED" din Bălți, Republica 

Moldova 

·       Claudiu Brăileanu – Coordonator proiect “Academia Bunicilor”, Brăila 

·       Roxana Molocea - Coordonator al liniei naționale Telefonul Vârstnicului, Fundația Regală 

Margareta a României 
·       Cătălin Dinu – Director executiv, Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor 

·       Monica Pîrvu - Coordonator și manager programe sociale, Centrul Educațional Diaconia, 

Brașov 

·       Roxana Șanta – Vicepreședinte, Asociația “Oastea Domnului” Gherla și coordonator 

proiect „Rețea de siguranță comunitară - Adoptă un bunic!” 

 

Ediția a VI-a a conferinței își propune să reunească specialiști din ONG-uri în domeniul asistenței 

sociale, din instituții publice și autorități centrale și locale, din companii cu produse, servicii de 

suport și medicale dedicate seniorilor, precum și din companii preocupate de vârstnici prin politica 

de CSR (Corporate Social Responsibility) sau ESG (Environment, Social, and Governance). 

 

În cele patru secțiuni ale evenimentului sunt abordate teme precum: tendințe și statistici actuale  

privind viața vârstnicilor din România, implicarea seniorilor pe piața forței de muncă, perspectiva 

orașelor Smart și Age Friendly în România, servicii de asistență pentru seniorii cu diverse grade de 

dependență, oportunități de participare socială și de implicare în comunitate sau proiecte de 

integrare digitală a vârstnicilor. Subiectele abordate în cadrul acestei ediții sunt menite să aducă 

inspirație și să contribuie la creșterea calității vieții seniorilor prin exemplele de bună practică 

culese din țară și străinătate. 

 

În secțiunea dedicată nevoilor vârstnicilor din România și soluțiile oferite acestora, Telefonul 

Vârstnicului va expune datele colectate în cei 7 ani de funcționare, pe baza a peste 78.000 de 

interacțiuni înregistrate cu seniori din toată țara. 

 

Potrivit raportului INSSE de la 1 ianuarie 2022, procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, 

comparativ cu anul precedent, remarcându-se creșterea ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi 

peste) de 0,2 puncte procentuale (la 19,5%). Indicele de îmbătrânire demografică a crescut la 123,6 

persoane vârstnice la 100 persoane tinere. 
sursa: www.stiriong.ro, 15 sept 2022 

 

 

 Code for Romania a lansat raportul de cercetare "Acces la servicii de 

sănătate", prin care propune 8 soluții digitale care să răspundă nevoilor 

actuale ale fiecăruia dintre noi 
 

http://www.telefonulvarstnicului.ro/
http://www.telefonulvarstnicului.ro/
http://www.stiriong.ro/
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București, 13 septembrie 2022 

Code for Romania a lansat Raportul de cercetare "Acces la servicii de sănătate", printr-un 

eveniment live pe facebook-ul asociației. În panelul de discuții au fost invitați Vlad Berbecar de la 

Caravana cu Medici și Oana Motea de la UNICEF, alături de echipa Code for Romania.  

 

Accesul la serviciile de sănătate se referă la modul în care un sistem sanitar gestionează relația cu 

pacienții săi, astfel încât aceștia să primească în mod echitabil tratamentele adecvate și consilierea 

necesare. Nevoia fiecăruia dintre noi de a avea acces la servicii de sănătate este una fundamentală.  

 

Scopul raportului de cercetare lansat de Code for Romania este să definească principalele probleme 

întâlnite atât de beneficiarii, cât și de furnizorii serviciilor de sănătate pentru a putea găsi soluții 

digitale care să ajute la fluidizarea fluxului în ceea ce privește accesul la îngrijiri medicale. 

 

"Cifrele din România denotă existența unei relații cel puțin deficitare dintre pacient și sistemul de 

sănătate, poate cea mai relevantă statistică fiind cea referitoare la rata mortalității: a treia cea mai 

ridicată din Uniunea Europeană, care ar fi putut fi prevenită prin acțiuni de sănătate. De ce suntem 

codași la aceste lucruri? Răspunsul nu este deloc unul simplu și își are rădăcinile în peste 30 de ani 

de management defectuos, de lipsă de strategie și de resurse cheltuite ineficient, în paralel cu 

absența totală a oricărui interes pentru educația sanitară în rândul populației. Chiar și în aceste 

circumstanțe este vital să continuăm să identificăm noi moduri de a adresa fracturile acestui sistem 

pentru a ne asigura că orice membru al comunității are acces la serviciile care îi pot salva viața.", 

Olivia Vereha, VP of Product și Co-founder Code for Romania.  

 

Code for Romania propune odată cu lansarea acestui raport și 8 soluții digitale care să răspundă 

nevoilor actuale ale fiecărui cetățean și să facă mai ușor accesul la serviciile de sănătate din 

România: "Centrul de sănătate" - biblioteca online completă de informare și educare pentru toți 

cetățenii; "Sănătos" - dosarul la zi al stării tale de sănătate; "Safe ride" - ride-sharing gratuit pentru 

pacienții din zone defavorizate; "Doctor Call" - servicii medicale de la distanță sau în persoană 

pentru grupuri vulnerabile; "Sistem securizat de comunicare pentru medici" - bază de date pentru 
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comunicarea dintre medicii specialiștii; "Platforma de medici de familie" - lista completă a 

medicilor de familie din România; "Portalul serviciilor de sănătate" - baza de date de medici și 

servicii pentru medicina de familie și "Rețeaua de sănătate a familiei" - harta serviciilor medicale 

pentru toți cetățenii.       

 

Toate rezultatele prezentate în raport, dar și propunerile de soluții digitale au reieșit atât din 

cercetare documentară, analiza legislației actuale în domeniul sănătății, cât și din discuții avute cu 

experți în domeniu. 

 

În total, întregul efort însumează 390 ore de cercetare, 32 probleme identificate, 120 ore de incubare 

și 8 soluții depistate. 

 

Ca obiective viitoare de cercetare în domeniul sănătății, Code for Romania și-a propus: Sănătate 

mintală pentru toți; Sprijin, nu pedeapsă pentru dependenți; Spitale funcționale. 
sursa; www.stiriong.ro, 13 sept 2022 

 Resurse gratuite antibullying pentru elevi și profesori în noul an școlar 

 În ultimul an, în cadrul 

unui proiect demarat de Asociația Politeia, zeci de eleve și elevi de la mai multe școli și licee din 

București și Ilfov au învățat să vorbească despre problema bullyingului, așa cum o percep și o 

trăiesc ei. Prin intermediul unor ateliere de teatru, ideile lor au prins viață, au fost filmate și 

distribuite mai apoi altor elevi și profesori, iar acum, experiența lor este disponibilă în mod gratuit 

oricui vrea să învețe mai mult despre problema bullyingului și cum poate fi ea combătută în școală 

și nu numai. În cadrul proiectului „Intervenție civică prin teatru: Ateliere antibullying” a fost 

elaborat și un ghid pentru cei care vor să realizeze la rândul lor astfel de activități în școli. 

 

Bullyingul este un fenomen care afectează tot mai mulți copii și tineri din România, iar efectele de 

ordin fizic, emoțional și social sunt extrem de grave. În acest context, odată cu începerea noului an 

școlar, resursele pentru cei care vor să lupte cu acest fenomen pot fi deosebit de utile. Elevii pot 

urmări o serie de materiale video realizate de colegi de vârsta lor - experiențe împărtășite, modele 

comportamentale, exemple de cum poți combate fenomenul de bullying și cum poți interveni atunci 

când vezi o situație de bullying. În același timp, cadrele didactice care vor să lucreze la clasă cu 

http://www.stiriong.ro/
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elevii pentru a combate bullyingul au acum la dispoziție un ghid detaliat din care pot afla pas cu pas 

cum pot face asta.  

 

„Pentru noi, să lucrăm cu zeci de tineri și profesori folosind o metodă nonformală a fost o provocare 

importantă și succesul acestui exercițiu ne încurajează să dăm mai departe ce am învățat, sperând să 

vedem replicat acest model de lucru. Am văzut cât de liber și deschis se exprimă copiii pe o temă 

atât de delicată atunci când au la dispoziție instrumente potrivite. Am văzut, de asemenea, cât de 

bine au fost primite filmele realizate de ei, pe baza ideilor și experiențelor lor, la proiecțiile pe care 

le-am realizat în școli și licee. Și toată lumea a apreciat utilitatea acestor videoclipuri, mai ales că 

până acum nu au fost disponibile foarte multe materiale video despre bullying în limba română.”, a 

declarat Mihai Vasile, președintele Asociației Politeia și expert în politici publice. 

Exercițiile descrise în ghidul publicat de Asociația Politeia au fost dezvoltate de Mădălina Brândușe 

și Andrei Șerban, actori cu experiență în implementarea metodei Teatrului Forum, și au fost testate 

în cadrul atelierelor organizate în patru școli din București și Ilfov. Materialul poate fi descărcat de 

pe site-ul dedicat proiectului, de la adresa https://teatru.politeia.ro/materiale/, iar clipurile realizate 

de elevele și elevii care au participat în proiect pot fi urmărite în secțiunea video a site-ului. 

Teatru Forum este o metodă de teatru interactiv care a fost dezvoltat în 1960 de către dramaturgul 

Augusto Boal. Teatru Forum oferă putere oamenilor să vorbească, să ia atitudine, iar în cele din 

urmă, să dobândească instrumente care să-i ajute să chestioneze, să combată și să depășească 

opresiunea. La nivel social, Teatru Forum și pedagogia critică au rolul de a reechilibra balanța de 

putere dintre cei puternici și cei fără putere. 

 

Mai multe informații despre proiect pot fi găsite pe www.teatru.politeia.ro 

Proiectul a fost derulat de Asociația Politeia în parteneriat cu Școala Generală nr. 1 Ciorogârla, 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Liceul Tehnologic 

„Pamfil Șeicaru” Ciorogârla cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat 

de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a 

contribui la combaterea fenomenului de bullying în școli. 

Contact: Cătălina Hirean, Telefon: 0745 321 930 
 
 

 La 27 de ani ajută persoane cu dizabilități și adolescenți vulnerabili să 

practice poate cel mai ieftin și mai puțin cunoscut sport din România: 

street workout 

 

 Din boxă răsuna muzică, niște băieți fac tracțiuni și flotări la barele din parc. 

Sunt la bustul gol, unii dintre ei chiar musculoși, pe ici-colo câte o fată se antrenează în rând cu ei. 

Un tânăr cu dizabilități la picioare face ridicări cu o greutate legată în jurul mijlocului. 

 

 

https://teatru.politeia.ro/materiale/
https://teatru.politeia.ro/video/
http://www.teatru.politeia.ro/
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Sceptică și ușor iritată de ritmurile de hip-hop din parcul public, am intrat în culisele acestui sport 

de nișă și i-am cunoscut pe Pifty, Mutulică, Cosmin și Costel. Și pe Flo, sufletul echipei. 

 

Pifty suferă de parapareză spastică, o afecțiune neurologică, caracterizată prin paralizia membrelor 

inferioare și face parte din echipa paralimpică a României la snowboard. La trei ani și jumătate a 

fost împins de alt copil de la etajul patru și a stat șase luni în comă, apoi alte șase luni imobilizat. 

Recuperarea a durat mai bine de zece ani, parte din acest timp fiind nevoit să stea departe de 

familie. Cu ajutorul echipei Flux și al echipamentelor, își face pregătirea de forță pentru sezonul 

competițional de snowboard și este, în același timp, arbitru în competiții de street workout și 

antrenor pentru avansați. Lucrează cu tinerii nu doar fizic ci, mai ales, pe forță mentală, strategie pe 

termen mediu și lung, anduranță, dozarea corectă a efortului, nutriție, refacere, hidratare, 

recuperare. Prin atitudinea sa, Pifty este un model pentru coechipieri, dar este, mai ales, o inspirație 

pentru alte persoane cu dizabilități. 

De etnie romă, cu o mustață formidabilă și pectorali pentru care îl invidiază jumătate din echipă, 

vine în maiou și șlapi, direct de pe șantierul unde lucrează ca muncitor necalificat și răspunde vesel 

la apelativul Mutulică. Nu este nimănui prea clar dacă aude sau citește pe buze, fapt este că nu poate 

vorbi, dar se poate face înțeles, iar acest lucru este suficient pentru sportivii din parc. Deși strict 

tehnic nu face parte din echipă, tinerii îl consideră de-al lor și îl respectă pentru performanțele lui, 

dar, mai ales, pentru bunătatea de care dă dovadă, ajutând pe oricine are nevoie. 

 

Pentru că nu stă cu băieții la o țigară și la o bere după ce termină treaba în gospodărie, Cosmin este 

considerat un ciudat. Acasă, la țară, nu are cu cine să se antreneze și de aceea face zilnic naveta de 

70 de kilometri, ca să meargă la liceu și la antrenament. În echipă, Cosmin se simte integrat pentru 

că nimeni nu își dă aere de orășean față de el. Băieții apreciază efortul pe care îl face și știu că, 

atunci când ei se îndreaptă spre casă, flămânzi și obosiți, Cosmin se îndreaptă sper gară unde îl 

așteaptă o călătorie de o oră cu trenul. 

 

 
 

Costel a ajuns într-un anturaj nepotrivit și a început să aibă probleme cu alcoolul și să lipsească 

mult de la școală. Când a realizat că acest drum nu duce în direcția bună, și-a dorit să se redreseze, 

dar nu a știut cum. Trecând zilnic prin parc a văzut tineri care se antrenau împreună și care păreau 
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să se distreze. A mers timid spre ei și a fost primit fără întrebări. După o jumătate de an, este unul 

din cei mai determinați membri ai echipei și a intrat deja în competiții. Cea mai importantă 

competiție, cea cu el însuși, a câștigat-o atunci când a decis să își folosească forța și hotărârea în 

sport. 

Cu toții fac parte din comunitatea de street workout Flux, pusă pe picioare de sportivul Florentin 

Băcanu. Asistent medical cu diplomă și profesor de sport, Flo are 27 de ani și este cel care a 

înființat în 2018, alături de 2 parteneri, clubul sportiv Flux și a reușit să îl afilieze la Federația de 

Street Workout din Letonia, pentru a putea organiza și participa la concursuri. 

Street workout este un sport de nișă, care antrenează forța, rezistența și agilitatea, folosind propria 

greutate a corpului. Originea este controversată, unii sunt de părere că provine din bazele militare 

ale Blocului Estic, alții o atribuie chiar deținuților din Statele Unite le Americii, de unde a ajuns în 

cartierele marilor orașe americane. Acest sport a luat amploare în România în ultimii ani, tot mai 

des vedem în parcuri tineri care practică exerciții fizice cu un grad ridicat de dificultate, folosindu-

se de bare special amenajate sau improvizate. În același timp street workout este un sport integrativ 

și foarte accesibil, care poate fi practicat de oricine și care nu necesită echipament sau un loc 

special. 

 

Am stat de vorbă cu Florentin Băcanu: 

Cum ai reușit să îți transformi pasiunea pentru street workout în meserie? 
Sunt sportiv prin definiție. Am făcut cinci ani de atletism, dar în adolescență am renunțat la spotul 

de performanță pentru că nu îmi mai doream să petrec zilnic patru ore pe stadion. Am început să mă 

antrenez singur cu o bară și o pereche de inele, apoi am întâlnit în parc tineri care practicau sportul 

street workout. M-am alăturat acestui grup și, în curând, am devenit o echipă. De aici, până la 

înființarea clubului sportiv, Flux, a mai fost doar un pas. Între timp am absolvit Facultatea de 

Educație Fizică și Sport și am lucrat ca instructor de înot, dar mi-am dat demisia în momentul în 

care am devenit vizibili și au început să vină spre noi tineri, dar și oameni maturi, corporatiști, care 

doreau să facă mișcare, să se tonifieze, să slăbească, să aibă un stil de viață activ și care erau dispuși 

să îmi plătească meseria mea de antrenor certificat.  

 

Cine face parte din echipa de street workout? 
Din 2019 Flux este asociație sportivă. Avem două componente: echipa de concurs formată din 

aproximativ 50 de tineri, și vreo 75 de adulți care vor să se întărească muscular sau să facă mișcare 

de plăcere, în aer liber. Vârsta minimă este de 14 ani, când adolescenții sunt deja dezvoltați fizic 

pentru a-și putea întări musculatura fără să le afecteze dezvoltarea armonioasă. Cei dornici pot intra 

în concursurile noastre, noi încurajăm și începători, nu ne adresăm elitelor. Încurajăm participarea la 

întreceri sportive pentru experiență, nu pentru rezultate. Vin și fete să se antreneze, sunt foarte 

determinate și competitive avem două doamne, una dintre ele este mămică și participă la probele 

sportive. Este încurajată de băieți să își depășească limitele, suntem ca o familie. Noi lucrăm cu 

greutatea corpului, care duce la întărirea musculaturii, nu la umflarea mușchilor. La proba de 

genuflexiuni într-un picior, locurile întâi și al doilea au fost câștigate de fete, abia de la locul al 

treilea în jos au fost băieții. Fetele sunt magice. 

 

Ce înseamnă comunitatea Flux? 
Noi încurajăm un stil de viață activ, sănătos, echilibrat, avem aceleași valori. Ușa noastră este 

deschisă oricui, dar am impus reguli pentru a asigura un standard: minimum două antrenamente pe 
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săptămână, trei săptămâni de absenteism duc la excludere. Punctualitate și respectul sunt 

importante, nu poți întârzia nejustificat mai mult de 5 minute, nu ai voie să te cerți cu alții, 

conflictele se rezolvă prin discuții. O înjurătură costă 50 de flotări. Contribuția lunară este de 50 de 

lei, care include cinci antrenamente pe săptămână, acces la comunitate, la workshopuri, la 

concursuri. Din acești bani cumpărăm saltele, benzi elastice, inele, organizăm concursuri. Sursa 

mea de venit este taxa lunară pe care o plătesc adulții pe care îi antrenez individual, sau în grup. 

Dacă cineva nu se mai regăsește aici, dar dorește să revină după un timp, este binevenit. Avem 

flexibilitate pentru nevoile și situațiile individuale. Regulile sunt ușor de respectat, dar foarte 

importante, ele ne asigură standardul pe care ni-l dorim. 

 

Antrenamentul este strict pentru mișcare, dar noi, ca echipă, avem nevoie de mai mult. Suntem 

împreună și dincolo de antrenamente. În weekenduri mergem pe munte, acum, vara, mergem la 

ștrand, am fost pe Via Transilvanica. Facem workshopuri pe teme financiare, de dezvoltare 

personală, vorbim despre cărțile pe care le-am citit, învățăm să ne organizăm task-urile zilnice, să 

ne planificăm săptămâna. Avem un coleg cu studii de business, pasionat de fotografie, care și-a 

înființat propria agenție de marketing. Altul s-a specializat pe nutriție și masaj sportiv și nu a mai 

fost nevoit să lucreze în trei schimburi la o firmă de producție. Noi am reușit, fiecare, să 

transformăm pasiunea noastră în profesie și vrem să îi încurajăm și pe alții să o facă. 

 

Cum încurajați oamenii să practice street workout? 
Organizăm demonstrații și competiții cu reguli de participare permisive, pentru că vrem ca toată 

lumea să facă mișcare, să încerce, să experimenteze acest sport. Am organizat primul campionat 

național la Constanța, participăm la inaugurarea unor parcuri de street workout în toată țara, venim 

cu echipament, cu arbitri, cu know how. La Sibiu am organizat a treia ediție Summer Challenge. La 

probele de plank și de flotări am încurajat și participarea spectatorilor. Au răspuns, spontan, părinți 

alături de copiii lor. Anul trecut proba de King of Plank a fost câștigată de un băiat de 8 ani cu 13 

minute. Este o comunitate vie iar noi suntem flexibili. Street workout un sport foarte puțin cunoscut, 

dar foarte accesibil, echipamentele sunt în parcul public accesul este liber, se creează un efect de 

val. Dacă din 300 de privitori, 10 se apucă să facă tracțiuni și abdomene, sau mișcare, în general, 

atunci ne bucurăm. 

 

Cum se împacă acest sport cu persoanele cu dizabilități? 
Există aparate speciale, de exemplu bară de tracțiuni înclinată, pentru a sta cu scaunul de rotile sub 

ea, la înălțimea potrivită. Mai sunt bănci de abdomene sau bare montate la o anumită înălțime. Cu 

experiența lui, Pifty, colegul nostru cu dizabilități, știe să ajute alți oameni cu dizabilități. Este unul 

din cei mai meticuloși oameni din echipă și cel mai strict arbitru. 

 

Care sunt planurile de viitor? 
În România suntem prea difuzi și separați, suntem singura asociație sportivă, în rest tinerii se 

organizează pe rețelele de socializare. De aceea vrem să reglementăm acest sport, să vorbim aceeași 

limbă. Doresc să punem pe picioare o federație de street workout pentru a avea un buget anual 

pentru competiții și a putea să eliminăm taxa de participare. Astfel putem contribui la apariția și la 

afirmarea a cât mai multor comunități și cluburi de street workout. Dincolo de parcurile dedicate, aș 

vedea utilitatea unei săli de gimnastică cu paralele, groapă de bureți și alte aparate specifice. Scopul 

final este acela de a atrage cât mai mulți tineri să facă mișcare. 
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Adolescența este o perioadă dificilă, tinerii sunt înconjurați de multe tentații, chiar dacă au făcut un 

sport, mulți renunță, iar anturajul este, de multe ori, o provocare. Street workout este o alternativă, o 

variantă în care comunitatea poate fi prietenul tău.  
sursa: www.republica.ro, 15 septembrie 2022, autor Anca Popa 

 
 Dragi profesori, fiți grădinari buni! Nu predați doar niște cunoștințe 

copiilor, ar fi prea puțin, ci creșteți o țară! 

 

 
Foto: Inquam Photos / Ovidiu Iordachi 

Copiii au nevoie de hrană, de haine, de căldură, de un acoperiș deasupra capului, dar mai mult decât 

toate aceste bunuri materiale, ei au nevoie de modele. Profesorii, la fel ca părinții, le dau copiilor un 

model de a fi om, un model de a se raporta la viață și de a o înțelege. După ce termină școala, mereu 

vor lua decizii în viață raportându-se la profesorii și părinții lor. Au văzut echilibru și cumpătare, 

vor lua decizii cu echilibru și cumpătare. Au primit căldură și iubire, vor dărui căldură și iubire. Au 

primit ceartă, critică și duritate, tot asta vor da altora la rândul lor. Li se dă adevăr, vor da adevăr. Li 

se dau cinste și corectitudine, vor da cinste și corectitudine. Dacă voi sunteți verticali, nelingușitori 

și demni în fața celor ce conduc vremelnic, așa vor învăța să fie și copiii. Se vor uita în voi ca într-o 

oglindă; ce sunteți vor fi! 

 

Îmi doresc, dragi profesori, să fiți pentru elevi grădinarii, care să sădiți în ei semințe de modele de 

oameni, și în ei să rodească aceste semințe peste ani. Tot ce puneți în ei să dea roade minunate mai 

târziu, ca să putem naște o societate mai sănătoasă. 

 

Să ne amintim ce spunea Spiru Haret, părintele învățământului românesc cu ani în urmă, dar valabil 

și azi: 

„Contăm să apropiem şcoala de popor, să o facem să fie iubită şi respectată, să fie centrul de unde 

să pornească curentele cele bune şi sănătoase pentru înălţarea şi întărirea neamului. Căutăm a 

face ca învăţământul nostru să devină un învăţământ naţional, de vreme ce ne silim a-l face să se 

http://www.republica.ro/
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potrivească ţării noastre, în loc de a ne mulţumi să-l luăm făcut gata, într-un timp şi nişte condiţii 

care nu mai sunt ale noastre.” 

Tot Spiru Haret spunea „cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine țara” și aș zice să privim la 

țară azi și să ne gândim că e născută din semințele sădite în copiii la școală în treizeci de ani, de 

aceea simt nevoia să repet: 

Nu predați doar niște cunoștințe copiilor; ar fi prea puțin; ci creșteți o țară! 
sursa: www.republica.ro, autor Luminița Aldea, 10 septembrie 2022 

 

 

 Legea nr. 355/2018 privind instituirea Zilei dăruirii  
 

Art. 1. - 

Se instituie ziua de 25 septembrie ca Ziua dăruirii. 

Art. 2. - 

(1) Ziua dăruirii poate fi marcată de către autoritățile administrației publice centrale și locale, 

instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, precum și de către societatea civilă, 

persoane fizice și persoane juridice, prin organizarea și/sau participarea la programe și manifestări 

având caracter cultural, educativ, artistic, social sau de voluntariat, dedicate sărbătoririi acestei zile. 

(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile aflate în subordinea 

sau coordonarea acestora pot acorda sprijin logistic și pot aloca fonduri din bugetele proprii, în 

vederea organizării și derulării în bune condiții a manifestărilor prevăzute la alin. (1), în limita 

alocațiilor bugetare aprobate. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 

76 alin. (2) din Constituția României, republicată. 

 

 A dărui constituie o experienţă care îţi va transforma viaţa, chiar 

dacă nu începi decât prin a-ţi dărui zâmbetul cu ceva mai multă generozitate.  
                                                                                                             Colin Turner 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/
https://lege5.ro/Gratuit/gmytimzygu2q/art-1-lege-355-2018?dp=gi3tmnjrga3dcmy
https://lege5.ro/Gratuit/gmytimzygu2q/art-2-lege-355-2018?dp=gi3tmnjrga3dcni
https://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003?pid=43226532&d=2019-01-07#p-43226532
https://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003?pid=43226543&d=2019-01-07#p-43226543

