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http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/CPnZuoA2NwM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Arlie, acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) monitorizată satelitar de ornitologii români a 

plecat din Africa spre România. 

 

Arlie a început migrația de primăvară pe data de 11 februarie 2017, între orele 8 și 10 dimineața. 

Spre deosebire de ultimii doi ani (2015 și 2016), Arlie a plecat spre România cu o întârziere de trei 

zile. În anii trecuți, Arlie plecase din cartierul de iernare pe data de 8 februarie.  

 

 Pentru al patrulea an consecutiv, acvila și-a petrecut iarna în Namibia, nu a schimbat locația. În 

primele trei zile ale călătoriei sale spre țara noastră, Arlie a parcurs în zbor circa 500 de kilometri în 

direcția nord-est. Acvila are de străbătut continentul african de la vest la est și apoi de la sud la 

nord. Călătoria ei până la cuib va însemna un traseu de 12.500 de kilometri, 3 continente și 17 țări, 

printre care: Angola, Zambia, Tanzania, Ruanda, Burundi, Uganda, Sudanul de Sud, Etiopia, Sudan, 

Egipt, Israel, Siria, Turcia și Bulgaria.  

 

 Arlie a fost capturată în 2013 de o echipă formată din specialiști de la Societatea Ornitologică 

Română, Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu și Grupul Milvus. A fost echipată cu 

un transmițător satelitar cu greutatea de 45 de grame și eliberată.  
sursa: https://www.realitatea.net/vine-primavara-arlie-a-plecat-spre-romania_2033358.html#sthash.d5rqtClw.dpuf 

 
 

 20 februarie 2017 - Ziua mondială a justiției sociale 
 

Ziua mondială a justiției sociale este marcată anual, la 20 februarie. Adunarea Generala ONU a 

propus ziua in 26 noiembrie 2007 si a început să fie aniversată din anul 2009.  

La 10 iunie 2008, Organizația Mondială a Muncii a adoptat Declarația privind justiția socială 

pentru o globalizare echitabilă. 

 

Conform Asociației Române pentru Transparență, termenul de justiție socială, inventat de către 

Luigi Taparelli în anul 1840, desemnează modul în care este aplicată justiția într-o societate în 

relație cu clasele sociale existente în ea. În esență, ea se referă la conceptul potrivit căruia toată 

lumea trebuie să aibă aceleași drepturi și oportunități economice, politice și sociale. Pentru adepții 

justiției sociale, rolul cel mai important al statului este de a asigura bunăstarea și respectarea 

drepturilor cetățenilor săi, indiferent de clasa socială din care fac parte aceștia. 

 

Astfel, scopul Zilei mondiale a justiției sociale este de a atrage atenția factorilor responsabili asupra 

unor probleme precum sărăcia, șomajul și excluziunea socială. În literatura de specialitate, se 

consideră că un individ este exclus social dacă este rezident într-o zonă geografică a societății, dar 

din motive în afara controlului său, nu poate participa la activitățile normale ale cetățenilor din acea 

societate, chiar dacă și-a dori să o facă. 

Totodată, cu prilejul acestei zile sunt promovate valori precum solidaritatea, echitatea și tratamentul 

egal oferit cetățenilor indiferent de sex, rasă, religie, cultură sau stare a sănătății. Inegalitățile 

imense de venit atât pe plan național, cât și internațional, reprezintă, la rândul lor, un factor ce poate 

ridica obstacole în calea justiției socială.  
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In 2016, tema propusa a fost ''O tranziție dreaptă: economii și societăți în armonie cu natura''.  

In 2017, tema propusa de ONU este : "Preventing conflict and sustaining peace through decent 

work”  
sursa: http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/ + AGERPRES 

 

 

 INCREDIBIL în ce a transformat scaunul cu rotile al fiului pentru ca băiatul să se 

simtă mai bine 

 

 

Băieţelul de 8 ani se află imobilizat într-un scaun cu rotile, iar asta l-a afectat puternic şi pe părinte. 

Totuşi, bărbatul a găsit o modalitate prin care să mai facă uitată durerea. Omului i-a venit ideea să 

dea o nouă faţă, an de an, scaunului cu rotile. 

sursa: https://www.realitatea.net/incredibil-in-ce-a-transformat-scaunul-cu-rotile-al-fiului-pentru-ca-baiatul-sa-se-

simta-mai-bine_2032236.html#sthash.OWLZ6BzO.dpuf 

 

 

http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/
https://www.realitatea.net/incredibil-in-ce-a-transformat-scaunul-cu-rotile-al-fiului-pentru-ca-baiatul-sa-se-simta-mai-bine_2032236.html#sthash.OWLZ6BzO.dpuf
https://www.realitatea.net/incredibil-in-ce-a-transformat-scaunul-cu-rotile-al-fiului-pentru-ca-baiatul-sa-se-simta-mai-bine_2032236.html#sthash.OWLZ6BzO.dpuf
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 Lansarea aplicatiei inovative de suport psihoterapeutic, ABAKIT. 

Tehnologia vine în ajutorul copiilor cu autism 
 

Dupa 7 ani de experienta in lucrul individual cu copiii diagnosticati cu autism si familiile acestora, 

Asociatia Help Autism face un nou pas in sprijinirea procesului de recuperare a copiilor cu 

tulburare de spectru autist prin lansarea aplicatiei inovative de suport psihoterapeutic, ABAKIT 

“Eu invat despre lume prin imagini”. 

 

Autismul afecteaza dezvoltarea normala a creierului in ariile responsabile de functia de comunicare, 

de interactiune sociala si de functionare cognitiva. Din acest motiv, copiii cu autism au nevoie de 

materiale educationale create special pentru ei, care sa tina cont de modul in care ei pot invata.  

 

Pentru a facilita activitatile de recuperare in cadrul programelor terapeutice, Asociatia Help Autism 

a dezvoltat intern, inca din anul 2013, kit-ul de materiale didactice “Eu invat despre lume prin 

imagini – materiale ABA”, primul de acest gen din Romania. 

 

Dupa 4 ani in care kit-ul a functionat drept principal suport in sedintele de terapie ale copiilor cu 

autism din intreaga tara, implementarea sub forma unei aplicatii mobile vine sa sporeasca 

atractivitatea acestui tip de activitate, dat fiind interesul manifestat de copiii cu autism pentru 

dispozitivele electronice. Pe langa suportul acordat specialistilor in cadrul sedintelor de terapie, 

accesibilitatea materialelor incurajeaza totodata implicarea parintilor si continuarea aplicarii 

practicilor si principiilor terapeutice si acasa, contribuind astfel la accelerarea procesului de 

invatare. In acest sens, la recomandarea terapeutului coordonator si respectand planul individualizat 

de interventie, aplicatia IT va putea fi accesata facil utilizand o tableta, telefon mobil sau un 

computer. 

 

ABAKIT isi propune sa fie in principal un instrument de suport in munca specialistilor in terapie 

ABA si de aceea, utilizarea acasa este recomandata doar sub atenta indrumare a acestora. Un alt 

element inovator este reprezentat de posibilitatea generarii rapoartelor de progres, direct din 

aplicatie, terapeutul coordonator avand astfel posibilitatea de a urmari progresul fiecarui copil, chiar 

in urma lucrului la domiciliu. 

 

Aplicatia contine un set de exercitii online realizate pe baza kit-ului ABA, 1200 de imagini 

care corespund programelor de analiza comportamentala aplicata (ABA) si nivelului 

terapeutic, respectiv varstei si abilitatilor copilului. 

 

Asemeni Kitul-ului ABA, dezvoltat in format fizic de catre Asociatia Help 

Autism, http://ahaprint.ro/produs/kit-materiale-aba/, aplicatia contribuie la stimularea si 

dezvoltarea abilitatilor cognitive si verbale ale copiilor cu TSA, pe baza unor obiective terapeutice: 

 dezvoltarea limbajului receptiv; 

 dezvoltarea limbajului expresiv si a comunicarii prin descriere si povestire; 

 dezvoltarea spiritului de observatie si folosirea limbajului descriptiv; 

 identificarea expresiilor faciale si a emotiilor simple; 

 identificarea regulilor sociale si situatiilor sociale complexe. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/CPnZuoA2NwM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/CPnZuoA2NwM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://ahaprint.ro/produs/kit-materiale-aba/
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Accesul la Aplicatia ABAKIT “Eu invat despre lume prin imagini” va fi oferit in mod gratuit atat 

copiilor beneficiari ai Asociatiei Help Autism cat si beneficiarilor Centrului Mihai apartinand 

Asociatiei Autism, Terapie, Sport si Arte Arges, parteneri ai Asociatiei. 

 

Din punct de vedere tehnic, aplicatia functioneaza pe sistemele iOS, Android si Windows, atat in 

limba romana cat si in limba engleza si poate fi achizitionata prin intermediul Play Store, prin 

descarcarea pe device-urile compatibile sistemelor de operare. 

Aplicatia poate fi achizitionata pe module distincte, grupate in functie de gradul de dificultate sau 

integral: ABAKIT Starter pentru nivelul incepator – contine 5 programe; ABAKIT Medium pentru 

nivelul intermediar – contine 5 programe; ABAKIT Advanced pentru nivelul avansat – contine 4 

programe. 

Sumele incasate din vanzarea materialelor de terapie ABA atat in format fizic cat si in format 

electronic sunt directionate catre sustinerea terapiei de recuperare pentru cei 440 de copii cu TSA 

beneficiari ai Asociatiei Help Autism. 

 

Aplicatia ABAKIT “Eu invat despre lume prim imagini” a fost dezvoltata in cadrul proiectului 

„Infiintare centre de furnizare servicii inovatoare de psihoterapie”, co-finantat printr-un grant din 

partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa cu un 

buget total de 277.761,25 CHF. Grantul acordat este de 249.985,12 CHF, iar co-finantarea asigurata 

de solicitant si parteneri este in valoare de 27.776,13 CHF. 

Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elvetiano-Roman, va invitam sa 

vizitati http://www.swiss-contribution.ro 
sursa: Romania pozitiva, 16 feb 2017 

 

 

 Solidaritate in jurul Actului privind Accesibilitatea 
 

Forumul European al Dizabilitatii (EDF) ii invita pe membrii sai, partenerii  si toti oamenii cu sau 

fara dizabiltiati luni, 6 martie, ora 12,00 in fata Parlamentului European pentru  a cere ca Actul 

privind Accesibilitatea sa produca o schimbare reala in viata a sute de milioane de cetateni 

europeni. 

 

Actul privind Accesibilitatea propus de Comisia Europeana se afla pe agenda intalnirii din 6 

martie. Persoanele cu dizabilitati au militat indelung pentru acest act care sa promoveze la nivel 

european produse si servicii accesibile tuturor cetatenilor, incluzand peste 80 de milioane de 

personae cu  dizabilitati si 190 de milioane de persoaane cu varsta peste 50 de ani. In prezent 

milioane de cetateni europeni sunt exclusi de la utilizarea produselor si  serviciilor de baza intrucat 

acestea nu sunt accesibile. 

 

Actul ce va lua forma unei Directive Europene a fost publicat in 2015 si  poate fi  gasit aici: 

http://www.edf-feph.org/newsroom/news/european-accessibility-act-finally-published 

 

EDF este o organizatie europeana neguvernamentala independent care reprezinta interesele a 

peste 80 de milioane de personae cu dizabilitati create in 1996.  

 

http://www.swiss-contribution.ro/
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/european-accessibility-act-finally-published
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 În 2016, 137 de sesizări făceau referire la victime copii între unu și patru 

ani 
 

Linia de raportare a conţinutului ilegal, Esc_ABUZ, susţinută de Salvaţi Copiii în cadrul 

programului ”Internet mai sigur pentru copii”, a înregistrat, numai în anul 2016, 1.887 de cazuri. 

În 857 dintre acestea a fost identificat conţinut pornografic infantil, 80% fiind conţinut găzduit pe 

servere localizate în România, cazurile fiind transmise către autorităţi pentru soluţionare. Alte 

cazuri semnalate au fost relaţionate cu pornografia adultă neparolată, conţinut jignitor sau aspecte 

care subliniază încă o dată necesitatea unei educații adecvate pentru copii în scopul utilizării în 

siguranță a Internetului. 
 

 

 

În cele mai multe dintre aceste cazuri, și anume un procent de 57%, victimele sunt de gen feminin. 

În ceea ce privește vârsta victimelor, 16% reprezintă rapoarte despre copii între unu și patru ani, 

43% sunt rapoarte despre copii cu vârsta între cinci și 10 ani, 24% victime cu vârsta între 11-15 ani, 

iar 17% victime cu vârsta peste 16 ani. 

 

Raportul a fost prezentat în cadrul conferinţei de presă intitulată “Impactul imaginilor cu abuz 

sexual asupra copiilor în mediul online”, la care au luat parte reprezentanţi ai Inspectoratului 

General al Poliţiei Române, Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului si Adopţie, 

Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Europol şi Interpol. 

Reprezentaţii autorităţilor au oferit detalii procedurale şi statistici privind modul de lucru şi de 

intervenţie în cazuri de imagini cu abuz sexual asupra copiilor. 

În cadrul conferinţei au mai fost prezentate rezultatele programului dedicat siguranței copiilor pe 

Internet. Astfel, în cursul anului 2016, activităţile de informare au cuprins 60.000 de copii şi 14.700 
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de specialişti şi profesori, iar la linia de consiliere Ctrl_AJUTOR, operatorii au oferit sfaturi unui 

număr de 1.178 de apelanţi. 

Pentru a combate fenomenul promovării și distribuirii imaginilor şi videoclipurilor cu abuz sexual 

asupra copiilor în mediul online, Organizația Salvaţi Copiii derulează programul de promovare a 

utilizării în siguranță a Internetului de către copii (Safer Internet), în cadrul căruia funcţionează linia 

de raportare Esc_ABUZ (http://www.oradenet.salvaticopiii.ro/esc-abuz). 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 

traficului de minori, prin înaintarea rapoartelor primite către autorităţi. 

 

“De multe ori, copiii sunt expuși unor informații pe care nu le pot controla și pentru care nu au, 

încă, toate pârghiile pentru a le înțelege. Este cazul mediului online, unde copiii pot lesne să devină 

victime sau să interiorizeze adevărate traume, prin expunerea la conținut pornografic. Încurajăm 

toţi utilizatorii să raporteze operatorilor noştri conţinutul ilegal regăsit online. În acelaşi timp, 

susţinem necesitatea alocării de resurse şi dezvoltării de politici pe plan naţional pentru a asigura 

o intervenţie rapidă în identificarea şi asistarea victimelor copii şi punem accent pe 

responsabilitatea statelor de a limita accesul la astfel de conţinut ilegal”, a declarat Gabriela 

Alexandrescu, Preşedinte Executiv al  Organizației Salvaţi Copiii România. 

 

Note: 

 Internet mai sigur pentru copii – 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. În cadrul programului sunt cuprinse trei 

componente: activități de conștientizare și informare directă sau prin mass-media 

(awareness), consiliere privind problemele întâmpinate pe Internet (helpline – 

ctrl_AJUTOR) și raportarea conținutului ilegal (hotline – esc_ABUZ). Toate 

componentele sunt reunite în portalul www.oradenet.ro  

 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 al 

programului naţional în cadrul demersului comunitar mai sus menţionat. 

 Funcţionarea liniei de raportare Esc_Abuz Ora de Net se face 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. 

 
Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată 

politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu 

prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a 

Uniunii Europene și cu legislația României. 

Alte informaţii detaliate sunt disponibile pe www.oradenet.ro şi www.salvaticopiii.ro 

sursa: www.stiriong.ro, 16 feb 2017 

 

http://www.oradenet.salvaticopiii.ro/esc-abuz
http://www.oradenet.ro/
http://www.oradenet.ro/
http://www.salvaticopiii.ro/
http://www.stiriong.ro/
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 ARChimia, Fundraiserii romani intra in istorie 

 

Asociația pentru Relații Comunitare anunță o reușită – introducerea în Codul 

Ocupațiilor din România (COR) - a două profesii legate de atragerea de fonduri în 

România: 

Asistent atragere de fonduri Cod COR 333914 

Manager atragere de fonduri Cod COR 243222 

 

Cu ajutorul multor actori independenți și cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2009-2014 prin 

Fondul ONG, Asociația pentru Relații Comunitare a dus la final obiectivul de a recunoaște prin 

formalizare profesia celor care se ocupă de atragere de fonduri. 

 

„Ne dorim ca formalizarea acestor două ocupații să ducă la dezvoltarea profesiei în România, să 

ajute liderii de organizații să definească, să supervizeze și să evalueze mai bine personalul din 

acest domeniu. Profesioniștii în domeniu din România vor avea la dispoziție un standard 

ocupațional dezvoltat pe baza unei consultări cu profesioniști din domeniu în România, pe baza 

unor standarde din Europa Centrala și de Est, Uniunea Europeană, Canada și Statele Unite și a 

unui curriculum pentru cursuri acreditate de Ministerul Muncii.” 
sursa: www.stiriong.ro, 17 feb 2017 

 

 

 Concursul Național „Școala Zero Waste” editia 2017 
 

Câștigă o tablă interactivă pentru școala ta! 

 

„Școala Zero Waste” este un concurs național de educație ecologică și colectare selectivă 

destinat tuturor școlilor din învățământul primar și gimnazial din România. Perioada de 

desfășurare a competiției este 13 Martie – 12 Mai 2017. 

 

Începând cu 13 Februarie și până în 3 Martie toate școlile din România se pot înscrie în Competiția 

„Școala Zero Waste” Editia 2017. La cele patru ediții anterioare au participat 390 de școli din 

aproape toate județele țării și din București și peste 40.000 de elevi participanți direct în 

competiție. 

Proiectul „Școala Zero Waste” a fost desemnat cel mai bun proiect al anului 2016 în cadrul Galei 

Energy Globe Award Romania. 

Premiul cel mare este reprezentat de o tablă interactivă oferită de Continental Romania, partener al 

proiectului. 

 

Marii câștigătorii ai tablelor interactive puse în joc până acum sunt în 2016 Liceul Teoretic “Traian 

Vuia”, Făget, Județul Timiș, în 2015 Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Roșiorii de Vede, 

Teleorman, în 2014 Școala Gimnazială Sf. Nicolae  Târgu Jiu, Județul Gorj, iar în 2013 Școala 

Gimnazială Moșnița Nouă, Județul Timiș. 

Cei mai buni și implicați 5 elevi din primele 10 școli clasate vor participa la „Zero Waste Summer 

Camp”, tabără de educație ecologică organizată lângă Timișoara în a doua jumătate a lunii August 

2017. Dintre acești elevi vor fi desemnații câștigătorii ediției 2017 a Concursului. 

http://arcromania.ro/content/index.php
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/OVbSJXCKh5o/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Desfășurarea competiției este simplă. Școala care acumulează cele mai multe puncte este 

desemnată câștigătoare. Punctele se obțin din organizarea a cat mai multor acțiuni educaționale din 

lista oferită de organizatori și din colectarea selectivă a mai multor deșeuri reciclabile: 

hârtie/carton, aluminiu, plastic/pet și altele. 

Detalii suplimentare despre procedura de înscriere și desfășurarea concursului pot fi găsite pe site-

ul organizatorului, EcoStuff Romania – www.EcoStuff.ro sau pe pagina de Facebook –

https://www.facebook.com/scoalazerowaste. 

 

Prin participarea în Școala Zero Waste elevii și profesorii direct implicați își vor îmbogăți bagajul 

de cunoștințe privind protecția mediului și conceptul “zero waste – fără deșeuri”, își vor dezvolta o 

atitudine responsabilă față de mediu și vor pune bazele unui sistem de educare și pregătire a 

celorlalți elevi și cadre didactice pentru a acționa într-un mod sustenabil în școala și comunitate. 

Aflat deja la a 5-a ediție, concursul susține și întărește obiceiul colectării selective începând cu 

vârsta la care copiii își formează valori și deprinderi pe care le vor avea tot restul vieții. Prin 

implicarea copiilor vom contribui indirect și la informarea și responsabilizarea membrilor 

familiilor. Toate companiile care doresc să se implice, să susțină educația ecologică în școli și să 

sprijine organizarea concursului prin acordarea de premii, sunt invitate să ia legătura cu 

organizatorii, site: http://www.ecostuff.ro 
sursa: www.romania pozitiva, 13 feb 2017  

 
 

 Citate motivationale 
  

 “Daca nu poti sa zbori, alearga. Daca nu poti sa alergi, mergi. Daca nu poti sa mergi, taraste-

te. Insa, indiferent ce faci, mergi inainte”. Martin Luther King Jr. 

 “Fii atent la gandurile tale, ele devin cuvinte. Fii atent la cuvintele tale, ele devin actiuni. Fii 

atent la actiunile tale, ele devin obiceiuri. Fii atent la obiceiurile tale, ele devin caracterul 

tau. Fii atent la caracterul tau, caci el se tranforma in destin”. Proverb chinezesc 

 “Drepturile fiecarui om sunt diminuate cand drepturile unui singur om sunt amenintate”. 

John F. Kennedy 

 “Cea mai mare slabiciune a unui om este sa renunte. Cel mai sigur drum catre succes este sa 

incerci inca o data”. Thomas A. Edison 

 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 

http://www.ecostuff.ro/
https://www.facebook.com/scoalazerowaste
http://www.ecostuff.ro/
http://www.romania/

