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 UNICEF: 3 părinţi din 10 folosesc pedeapsa ca metodă de educare. 16% cred că bătaia 

e ruptă din rai 

 FRF și UNICEF în România își unesc forțele pentru copii: promovarea educației 

incluzive de calitate pentru copii și combaterea violenței împotriva copiilor 

 Implică-te. Pune punct! Rescrie povestea educației 

 Violența în familie în România: 34 de copii au fost omorâți de părinți, 44 au fost violați 

în 2016 

 World Vision Romania lanseaza raportul Bunastarea Copilului din Mediul Rural, 2016 

 Lucruri uimitoare despre Univers 

 

 

 
 

 UNICEF: 3 părinţi din 10 folosesc pedeapsa ca metodă de educare. 16% 

cred că bătaia e ruptă din rai 
 

Cel mai recent studiu realizat de UNICEF arată că trei din 10 părinţi cred că pedeapsa este 

folositoare, 11% îşi lovesc imediat copilul cu palma şi 54% dintre părinţi ridică frecvent vocea 

la copii. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/FRQLqZqCXpY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/FRQLqZqCXpY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/R8aPv3bY2f4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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"Violenţa asupra copiilor este un fenomen complex şi îngrijorător şi este nevoie de intervenţii 

pe termen lung. Ştim că cele mai multe acte de violenţă se petrec în spatele uşilor închise. Sunt 

nenumărate cazuri, în continuare, în ţara noastră, de abuzuri asupra copiilor. Doar în 

primele nouă luni ale anului 2016, au fost raportate peste 10.000 de cazuri de violenţă, dar 

ştim cu toţii că în spatele fiecărui caz raportat exită multe alte cazuri de violenţă 

neraportate", a declarat Despina Andrei, manager de comunicare UNICEF. 

 

În urma statisticilor făcut de UNICEF în România, a reieşit că 11% dintre părinţi îşi pălmuiesc 

copiii, iar 16 procente cred că bătaia este ruptă din rai. 

Acelaşi raport evidenţiază că trei părinţi din 10 folosesc pedeapsa ca metodă de educare, iar peste 

jumătate (54%) obişnuiesc să ridice vocea la cei mici. 

 

"În România, deşi s-au înregistrat progrese importante, violenţa este o realitate în care trăiesc 

foarte multe femei şi mulţi copii. În fiecare an, există aproximativ 13.000 de cazuri de abuz 

fizic şi emoţional, de neglijare şi de exploatare a copiilor. În continuare, multe forme de 

violenţe sunt percepute ca fiind un comportamenl normal. În România, există 300.000 de copii 

care se află în afara sistemului de educaţie, iar doi copii din 10 nu termină clasa a opta", a 

explicat Sandie Blanchet, ambasador UNICEF în România. 

 

UNICEF şi Federaţia Română de Fotbal au semnat, vineri, un protocol pentru demararea, pe 

următorii trei ani, a mai multor campanii împotriva violenţei asupra copiilor. 

"Am luat această decizie, ca două organizaţii extrem de relevante să intre în acest parteneriat. 

Vorbim despre promovarea drepturilor copiilor şi, în acelaşi timp, să putem să asigurăm, cele 

mai bune mijloace materiale pentru toate programele de educaţie inclusivă. În perioada 

următoare veţi vedea o primă campanie de conştientizare pe care o vom demara împreună 

pentru că fiecare dintre noi trebuie să fie mult mai responsabil", a declarat Răzvan Burleanu, 

preşedintele Federaţiei Română de Fotbal. 

 

 FRF și UNICEF în România își unesc forțele pentru copii: promovarea 

educației incluzive de calitate pentru copii și combaterea violenței 

împotriva copiilor 
 

Federația Română de Fotbal (FRF) și UNICEF în România anunță semnarea unui 

parteneriat pentru trei ani în scopul desfășurării unor acțiuni comune ce vizează promovarea 

educației incluzive de calitate pentru copii și combaterea violenței împotriva copiilor. 

 

„Fotbalul este un fenomen social, care unește milioane de fani, indiferent de gen, profesie, credințe, 

preferințe, statut social. Dacă această forță va fi pusă în slujba ideii de educație și protejare 

împotriva oricăror forme de violență, noi credem că mai mulți copii vor beneficia de educația de 

calitate, mai mulți tineri vor fi inspirați să nu renunțe la școală și vor crește feriți de orice forme de 

violență. În paralel, putem astfel cataliza colectarea mai multor resurse pentru programele 

UNICEF, de creștere a calității educației”, a declarat Răzvan Burleanu, Președintele FRF. 

 

Federația Română de Fotbal se va implica în promovarea către comunitatea de iubitori de fotbal a 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/FRQLqZqCXpY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/FRQLqZqCXpY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/FRQLqZqCXpY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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programelor dezvoltate de UNICEF, va utiliza toate oportunitățile pentru a contribui la 

conștientizarea problemelor copiilor, în special ale celor vulnerabili și marginalizați, va integra și 

dezvolta proiecte proprii pentru comunitățile de copii, va continua promovarea politicilor anti-

violență și anti-bullying și va sprijini colectarea de fonduri pentru derularea programelor UNICEF 

în România. 

 

 
 

„Parteneriatul cu Federația Română de Fotbal ne va ajuta să creștem nivelul de informare și 

conștientizare cu privire la drepturile și nevoile educative ale copiilor. Ne dorim să putem 

transmite, cu ajutorul Federației, mesajele campaniilor către cât mai mulți iubitori ai fotbalului. 

Aceștia pot susține accesul copiilor vulnerabili la educație incluzivă de calitate și pot contribui la 

oprirea violenței împotriva copiilor”, a declarat Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în 

România. 
sursa:Romania pozitiva, 10 martie 2017 

 

 Implică-te. Pune punct! Rescrie povestea educației 

 
Te îngrijorează direcția în care evoluează societatea noastră. Ai vrea ca oamenii să nu mai 

aibă piedici precum sărăcia, lipsa de acces și repere în dezvoltarea lor. Ai vrea ca „mâine” să 

fie un loc mai bun decât „azi”. Ai un vis despre cum ai vrea să fie lumea în care trăiești. Ți-ai 

dori să poți face chiar tu ceva. Dar… ce? 

 

Viitorul societății noastre poate fi schimbat prin educație de calitate, pe bază de valori. 

Implică-te. Pune punct! Rescrie povestea educației. 

Pe 21 martie, afli cum te poți implica azi direct în transformarea României de mâine. Vino să afli ce 

oportunități ai pentru a-ți construi carieră transformațională în educație. 

 

Înscrie-te la evenimentul „Scriitor de Viitor” până joi, 16 martie, ora 23:59.  

Formularul de înscriere şi mai multe informaţii pot fi găsite 

aici: https://www.facebook.com/events/686601404855866/ 
sursa:Romania pozitiva, 9 martie 2017 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/R8aPv3bY2f4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.facebook.com/events/686601404855866/
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 VIOLENŢA ÎN FAMILIE ÎN ROMÂNIA: 34 DE COPII AU FOST OMORÂŢI DE 

PĂRINŢI, 44 AU FOST VIOLAŢI ÎN 2016 

În România, violenţa în familie a ajuns la cote alarmante în ultimii 10 ani. Numărul inculpaţilor 

trimişi în judecată pentru că şi-au agresat sau omorât membri ai familiei a crescut cu peste trei sute 

la sută. Numai anul trecut, 34 de copii au fost omorâţi de părinţi, iar 44 au fost violaţi. Datele apar 

în bilanţul Ministerului Public. 

 

 
 

O fetiţă de numai 3 ani, din comuna Parincea, judeţul Bacău, a fost omorâtă în bătaie de unchiul ei. 

Bărbatul o avea în grijă, după ce părinţii plecaseră la muncă, în străinătate. Crima s-a petrecut în 

urmă cu trei săptămâni. La scena de coşmar au asistat şi cei trei copii minori ai agresorului. 

 

Criminalul s-a predat singur la Poliţie şi a recunoscut că şi-a ucis nepoata. Poliţiştii au găsit 

cadavrul copilei ascuns într-un geamantan, acasă la agresor. 

 

În 16 februarie, o femeie de 30 de ani, din Buhuşi, a fost desfigurată de soţul ei, care a bătut-o într-

un bar şi apoi i-a dat foc. Totul s-a petrecut în faţa copiilor minori. 

 

Sunt doar două dintre sutele de cazuri de violenţă în familie care au loc an de an în România. Datele 

procurorilor arată că, între 2007 şi 2016, numărul infracţiunilor de acest fel a crescut cu 27%. 

 

Şi numărul celor trimiși în judecată pentru violență în familie a crescut cu aproximativ 336%, în 

ultimii 9 ani. 
stiri.tvr.ro, https://www.mediasinfo.ro 

 

 

 World Vision Romania lanseaza raportul Bunastarea Copilului din 

Mediul Rural, 2016 

http://stiri.tvr.ro/violenta-domestica-atinge-cote-alarmante--34-de-copii-au-fost-ucisi-de-parinti--iar-44-au-fost-violati-in-2016_815180.html
https://www.mediasinfo.ro/
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Bunăstarea copilului din mediul rural se ameliorează în 2016, dar nu depășește 

pragul de risc de sărăcie și excluziune socială -  conform datelor 

studiului „Bunăstarea Copilului din Mediul Rural” realizat de World Vision România, o dată la doi 

ani, în comunitățile vulnerabile în care organizația este prezentă. 

 

 
 

Cercetarea, care urmărește principalii indicatori privind bunăstarea copilului, precum starea de 

sănătate, educația, participarea în comunitate și protecția copilului, arată în ediția din 2016 o ușoară 

îmbunătățire a indicatorilor comparativ cu 2014, dar situația copilului este departe de a fi 

satisfăcătoare.  

În mediul rural, există în continuare o categorie de copii proveniți din familii foarte sărace, cu mulți 

copii, care trăiesc în condiții dificile de viață și cu rezultate școlare slabe. Polarizarea societății pare 

să se accentueze, cu un număr semnificativ de copii care nu au nicio șansa să intre în competiția 

pentru „oportunități egale de dezvoltare”, ceea ce impune inițierea unor măsuri concrete din partea 

autorităților, profesioniștilor și publicului larg. 

  

Rezultate școlare slabe, nutriție inadecvată și riscuri de sănătate sunt unele dintre problemele 

majore cu care se confruntă copiii din mediul rural: 
 Sărăcia prezentă la nivelul comunităților rurale este încă mare, jumătate dintre părinți nu pot 

oferi copiilor o dietă minim acceptabilă (alimente din fiecare grupă alimentară), iar 74% 

dintre familii au avut dificultăți în a le asigura copiilor o alimentație de calitate. 

 1 copil din 10 merge la culcare flămând, procent în scădere față de 2014, când 1 din 8 copii 

se afla în această situație. 

 30% dintre copiii cu vârste între 7 și 12 ani prezintă dificultăți de înțelegere a unui text 

simplu, în creștere cu 2 procente față de 2014. 

 7 din 10 copii cu vârste între 12 și 18 ani muncesc în gospodăriile proprii, iar 4% dintre 

copii muncesc și în alte gospodării din sat. 

 2,27% dintre adulții respondenți declară că, în ultimul an, cel puțin un copil din gospodărie a 

abandonat școala 

https://www.worldvision.ro/Bunastarea_2017.pdf
https://www.worldvision.ro/
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 51% dintre copiii sub 5 ani au beneficiat de analize medicale în 2016, comparativ cu 39% în 

2014 

 Incidența fumatului în rândul adolescenților cu vârste cuprinse între 12 - 18 ani a crescut de 

la 7,3 % în 2014 la 9% în 2016, în timp ce incidența consumului de alcool a rămas constantă 

la 21%. 

 S-a redus la jumătate proporția părinților care afirmă că folosesc ca metode disciplinare 

lovirea cu palma la fund, de la 16,6 % în 2014 la 7,1%  în 2016. 

 Numărul familiilor care au o singură sursă de venit a scăzut de la 35,5 % în 2014 la 10,0% 

în 2016, în timp ce a crescut numărul familiilor care au două și trei surse de venit de la 60,7 

% în 2014 la 85,5 % în 2016. 

 

 
 

Recomandările studiului        

                                  
Intervenția autorităților centrale și locale, cu susținere continuă a actorilor din sfera non-

guvernamentală, este necesară pentru crearea premiselor unor schimbări reale la nivelul 

comunităților rurale: reducerea sărăciei prin implementarea unor proiecte concrete, integrate și ale 

căror rezultate au fost testate în timp, cuprinse în „Pachetul integrat de măsuri pentru reducerea 

sărăciei“; prevenirea îmbolnăvirilor și menținerea unei stări bune de sănătate prin intensificarea 

acțiunilor de intervenție timpurie; reducerea cazurilor de violență împotriva copiilor prin 

îmbunătățirea serviciilor de monitorizare și a mecanismelor de intervenție a autorităților; 

îmbunătățirea rezultatelor școlare ale copiilor vulnerabili prin înființarea de programe „Școală după 

Școală”; lansarea de programe de informare a populației privind oportunitățile școlare și 

profesionale de la nivelul comunității; înființarea de servicii de recuperare pentru copiii cu 

dizabilități la care să aibă acces facil toți cei care au nevoie de astfel de intervenții. 

 

„Activitatea World Vision România este concentrată în jurul bunăstării copilului din mediul rural. 

Toate programele noastre îi vizează pe cei mai vulnerabili dintre aceștia și pe familiile lor. Pentru 
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a obține rezultate de durată, abordăm integrat nevoile comunităților în care suntem prezenți, 

mergând în linie cu recomandările studiului. De exemplu, urmare a ultimului raport am creat 

proiectul Pâine și Mâine, prin care oferim o masă caldă la școală, urmată de program extra-școlar 

pentru rezolvarea temelor și recuperarea decalajelor. Însă,  de acest proiect beneficiază 

deocamdată doar 618 copii, în timp ce în România 1 din 5 copii părăsește timpuriu școala. Astfel, 

colaborarea dintre decidenți și profesioniști devine esențială pentru găsirea unor  soluții 

sustenabile de creștere a calității vieții celor mai vulnerabile familii și de diminuare a 

inegalităților. De aceea, punem la dispoziția autorităților acest studiu, care include recomandări 

concrete de reducere a sărăciei și inegalităților”, a declarat Daniela Buzducea, director 

executiv World Vision România. 

 
Studiul este disponibil pe site-ul World Vision România, la link-ul: 

www.worldvision.ro/Bunastarea_2017.pdf 
sursa: www.stiriong.ro, 10 martie 2017 

 

 

 Lucruri uimitoare despre Univers 

 
o Spaţiul miroase a friptură arsă, a metal fierbinte şi a fum de sudură, potrivit 

astronauţilor. 

 

o Există o planetă în Univers numită HD189733b, pe care plouă cu sticlă. 

 

o Dacă plângi în spaţiu, lacrimile rămân lipite pe faţa ta. 

 

o În jurul Pământului, orbitează peste 8.000 de bucăţi de obiecte uzate, vechituri şi alte 

asemenea deşeuri. 

 

o Aproape 275 de milioane de noi stele se nasc în fiecare zi. 

 

o O zi pe planeta Venus, este mai mare ca un an pe Pamant. 

 

o Un anotimp durează 21 de ani, pe Uranus. 

 

o În fiecare an, Luna se îndepărtează de Pământ cu 3,8 centimetri. 

 

o Neil Armstrong a păşit pe Lună cu stângul. 

 

o După aselenizare, o oglindă a fost lăsată pe Lună, iar, cu ajutorul ei, se poate măsura, 

prin reflectarea undelor laser, distanţa faţă de Terra, cu precizie milimetrică. 

 

o Voyager 1 este obiectul uman care a ajuns la cea mai mare depărtare. Lansat în 1977, a 

trecut, în 1989, de Neptun şi, după ce a străbătut mai mult de 6 miliarde de km, a iesit 

deja din Sistemul Solar. 

 

https://www.facebook.com/WorldVisionRomania/
http://www.worldvision.ro/Bunastarea_2017.pdf
http://www.stiriong.ro/
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o Cea mai apropiată stea de noi este Soarele. A doua esteProxima Centauri. 

 

o Pe Mercur, diferența de temperatură de la zi la noapte este de peste 500 de grade Celsius. 

 

o Pământul se învârte în jurul Soarelui, cu peste 100.000 de kilometri pe oră. 

 

o Galileo Galilei a fost primul om care s-a uitat la cer printr-un telescop. 
sursa: Internet 

 

 

 

 

 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 


