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 17 octombrie  - Ziua Internationala pentru eradicarea saraciei  
 

În fiecare an, pe 17 octombrie, este marcată Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei, adoptată 

de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin rezoluţia 47/196 din 22 

decembrie 1992.  

 

Iniţiativa marcării unei astfel de zile la nivel mondial a venit din partea organizaţiei non-

guvernamentale “Ajutor pentru toţi dezmoşteniţii sorţii – Lumea a Patra”, cu sediul în Franţa, 

fondată de preotul Joseph Wresinski. Astfel, eradicarea sărăciei a constituit tema comună a mai 

multor conferinţe ale Naţiunilor Unite, şi a două reuniuni la nivel înalt privind dezvoltarea socială, 

organizate în martie 1995 şi în iunie 2000. În anul 1995, Adunarea Generală a proclamat perioada 
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anilor 1997-2006 ca Primul deceniu al Naţiunilor Unite pentru stoparea sărăciei, având ca temă 

“Eradicarea sărăciei – un imperativ etic, social, politic şi economic al umanităţii”. 

 

Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei marchează și faptul că la 17 octombrie 1987, peste 

100.000 de oameni s-au adunat la Trocadéro, la Paris, unde fusese semnată Declarația Universală a 

Drepturilor Omului în 1948, pentru a aduce un omagiu victimelor sărăciei extreme, violenței și 

foametei. Aceștia au proclamat sărăcia drept o încălcare a drepturilor omului, au susținut dreptul 

fiecărei persoane la o viață decentă și necesitatea de a conlucra pentru a asigura respectarea 

drepturilor omului. Aceste convingeri au fost înscrise pe o piatră comemorativă, reprodusă în 

întreaga lume. O astfel de reproducere este situată și în grădina sediului Organizației Națiunilor 

Unite. 
sursa: www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/10/17/ziua-internationala-pentru-eradicarea-saraciei-13-28-22 

 

 

 Noua Agenda de dezvoltare globala pentru 2030 
 

Statele si liderii mondiali s-au angajat sa schimbe in bine lumea in care traim, prin intermediul a 

17 obiective de dezvoltare durabila  

La finalul lunii septembrie, in cadrul Summitului ONU pentru Dezvoltare Durabila de la New 

York, Adunarea Generala a ONU a adoptat in mod formal noua agenda de dezvoltare globala pentru 

urmatorii 15 ani.  

 

Planul, denumit “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, ar urma 

sa ghideze eforturile si politicile comunitatii internationale pentru a ne indrepta, asa cum s-a 

exprimat in termeni ambitiosi Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon, catre “o lume in care 

saracia va fi eradicata, prosperitatea va fi impartasita cu toti, iar principalele amenintari la adresa 

mediului vor fi tinute sub control.”   

 

In mod concret, Agenda 2030 consta in 17 Obiective de Dezvoltare Durabila (eng. “SDGs”) 

si 169 de tinte concrete pentru acestea, care trebuie atinse in urmatorii 15 ani.  

 

Obiectivele, tintele, precum si o serie intreaga de instrumente care permit implicarea cat mai multor 

stakeholderi beneficiaza la ora actuala de ample campanii de popularizare precum cea organizata 

de Divizia pentru Dezvoltare Durabila a Secretariatului ONU (DSD) sau campania The Global 

Goals. Un numar impresionant de institutii publice, companii, ONG-uri sau alte tipuri de organizatii 

si-au declarat pana acum sustinerea pentru noua agenda de dezvoltare, iar procesul se va accentua in 

perioada urmatoare.   

http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/10/17/ziua-internationala-pentru-eradicarea-saraciei-13-28-22
http://www.un.org/sustainabledevelopment/summit/
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.globalgoals.org/
http://www.globalgoals.org/
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“Obiectivele de Dezvoltare Durabila” vin sa inlocuiasca fosta agenda de dezvoltare internationala 

“Millenium Development Goals”, al carui termen expira la finalul anului 2015. Spre deosebire de 

aceasta din urma, “Agenda 2030” a fost gandita din timp, incepand de la Conferinta ONU 

“Rio+20”, din 2012. Totodata, a fost elaborata printr-o ampla campanie internationala de 

consultarea publica a tuturor stakeholderilor.  

 

In consecinta, unul dintre principiile majore care insotesc Agenda 2030 este acela de parteneriat, 

fie ca e vorba de organizatii internationale, autoritati publice, companii, organizatii ale societatii 

civile, organizatii religioase etc.    

 

In acest context, in cadrul Summitului ONU care a adoptat agenda de dezvoltare post 2015, pe 25 

septembrie, a avut loc si “UN Private Sector Forum 2015” - un eveniment de anvergura, care a 

discutat despre rolul sectorului de afaceri in implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare 

Globala. Forumul a fost prezidat de Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon, iar la el au participat 

peste 300 de Directori Generali ai unora dintre cele mai mari companii din lume, sefi de state si 

lideri ai societatii civile.  

 

Consensul Forumului a fost acela ca implicarea sectorului privat in finantarea si sustinerea prin 

orice mijloace a Obiectivelor este esentiala pentru atingerea acestora. Iar una dintre actiunile 

concrete pe care ar trebui sa vedem in perioada urmatoare este ca marile companii sa-si adapteze 

strategiile de CSR/sustenabilitate la cele 17 Obiective si la tintele acestora. 

 

Astfel, in termenii folositi de Ban Ki-moon, “am fi mult mai aproape de lumea pe care 

ne-o dorim daca firmele de pretutindeni ar lua masuri elementare precum respectarea drepturilor 

https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/61-united-nations-private-sector-forum-2015
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angajatilor... eliminarea poluarii pamantului, a marilor si a aerului... si daca ar lupta pentru 

pedepsirea oricarei forme de coruptie.”  

 

Tot in cadrul Forumului a fost lansat si un set de instrumente care sa ajute companiile pe de o 

parte sa-si alinieze strategiile la cele 17 Obiective, iar pe de alta parte sa-si masoare si sa-si 

mangerieze contributia la atingerea acestora. Setul de instrumente se numeste SDG Compass si a 

fost dezvoltat in parteneriat de GRI, Global Compact si World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD). 

 

Principalul instrument care poate fi gasit pe site-ul SDG Compass este un ghid adresat in special 

companiilor mari si care explica 5 pasi pe care acestea ar trebui sa ii faca pentru a integra Agenda 

2030  in propria strategie de afaceri: 

 

 

 

1. Sa inteleaga Obiectivele de Dezvoltare Sustenabila 

2. Sa-si defineasca prioritatile in functie de tintele concrete ale obiectivelor 

3. Sa-si stabileasca obiective proprii 

4. Sa integreze obiectivele in strategiile lor de business si in activitatile curente 

5. Sa raporteze si sa comunice public rezultatele  

Un alt instrument deosebit de util pentru companii este o baza de date care le explica mangerilor de 

sustenabilitate indicatorii de business care au o legatura clara cu activitatea lor. Pentru a fi mai usor 

de inteles, acesti indicatori sunt pusi in legatura cu Obiectivul de Dezvoltare caruia ii corespund, cu 

una din tintele actionabile ale acestuia, dar si cu indicatorii cunoscuti deja de specialistii in 

sustenabilitate, cum e cazul celor din Standardul GRI G4. 

 

sursa: http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/analiza-noua-agenda-de-dezvoltare-globala-pentru-

2030.html#sthash.wXxkNffh.dpuf 

http://sdgcompass.org/
https://www.globalreporting.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.wbcsd.org/
http://sdgcompass.org/
http://sdgcompass.org/business-indicators/
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/analiza-noua-agenda-de-dezvoltare-globala-pentru-2030.html#sthash.wXxkNffh.dpuf
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/analiza-noua-agenda-de-dezvoltare-globala-pentru-2030.html#sthash.wXxkNffh.dpuf
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 Informatii privind proiectul ”Parteneriate active pentru incluziunea 

școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale’’  
 

  

Peste 120 participanți au fost la conferința de lansare a proiectului ”Parteneriate active pentru 

incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale’” organizată de Fundația 

Dezvoltarea Popoarelor în 16 septembrie 2015 în București. 

 

 La conferință au participat reprezentanți ai autorităților publice din domeniu, directori de școli, 

cadre didactice, profesori consilieri școlari, profesori de sprijin, profesori logopezi, organizații din 

domeniu. 

 

Proiectul este implementat de către Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, în calitate de solicitant, în 

parteneriat cu Casa Corpului Didactic București și Asociația RENINCO Romania. 

 

Proiectul care va fi derulat în București în perioada iunie 2015 - aprilie 2016, este finanțat  în cadrul 

apelului COERENT cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de 

Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Valoarea totală a 

proiectului este de 640.380,51 lei, iar cea a finanțării din granturile SEE de 576.180,51 lei. 

 

Scopul proiectului este dezvoltarea și implementarea unui set de măsuri de combatere a excluziunii 

sociale și sociale a copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale din București. 
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Pentru mai multe detalii despre proiect persoana de contact este Angela Sima, expert implementare, 

angela.sima@fdpsr.ro, telefon 021.2552258/61. 

 

 

 Polonezii colorează blocuri din Militari 
 

 Un grup de artiști din Polonia au creat o pictură monumentală, cu tema „Drepturile 

copiilor”, pe peretele exterior al blocului aflat pe bd. Iuliu Maniu. Este deja a treia lucrare de acest 

gen realizată în cadrul unui proiect comun al Institutului Polonez din București cu Primăria 

Sectorului 6. Dezvelirea ei a avut loc miercuri, 7 octombrie 2015. 

„Conceptul picturii se referă în mod direct la procesul de formare și dezvoltare a personalității 

copiilor încă de la începutul existenței lor”, subliniază Maja Wawrzyk, director al Institutului 

Polonez din București. ”Se bazează pe ideile și valorile promovate de către Janusz Korczak, 

pedagog și scriitor polonez-evreu, ale cărui idei au stat la baza Convenției pentru Drepturile 

Copilului a ONU.”  

Proiectul picturii utilizează binecunoscutul joc în care copilul trebuie să unească punctele de pe o 

foaie pentru a descoperi desenul. Numărul de 18 puncte (ani), care după ce sunt unite formează un 

zmeu, reprezintă vârsta majoratului și momentul în care, din punct de vedere simbolic, tânărul este 

pregătit pentru a „zbura” în lume și a se realiza. Motivul zmeului este folosit ca simbol de libertate, 

ușurătate și lipsa obstacolelor în descoperirea lumii.  

 

Autorul proiectului este tânărul artist polonez, Wojciech Woźniak, care, alături de ceilalți membri ai 

Școlii de Pictură Murală din Gdańsk: Rafał Roskowiński, Jacek Zdybel și Monika Reut, a participat 

la executarea lucrării. Acești artiști au contribuit și la crearea celebrei Galerie de Artă Monumentală 

din cartierul Zaspa din Gdańsk, care în prezent conține 60 de picturi murale. Datorită ei, acest 

cartier muncitoresc obişnuit, cunoscut doar pentru faptul că în anii ’80, într-unul dintre blocuri a 

locuit Lech Wałęsa, a devenit o atracţie culturală şi turistică a oraşului, precum şi un loc de întâlnire 

şi creaţie pentru artişti din diferite domenii. Primăria Sectorului 6 și Institutul Polonez din 

București, care a inițiat proiectul în anul 2013, în colaborare cu Institutul Culturii Urbane și Școala 

mailto:angela.sima@fdpsr.ro
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de Pictură Murală din Gdańsk își doresc același lucru și pentru cartierul Militari. Organizatorii 

mulțumesc firmei Daw Bența România – distribuitorul produselor Caparol, precum și firmei Erbașu 

pentru sprijinul oferit. 
sursa: http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/10/06/comunicat-de-presa-institutul-polonez-bucuresti-13-18-40 

 

 

 Domestos lanseaza concursul national "Sustine igiena de 10" 
 

In fiecare scoala igiena de 10 este obligatorie! Domestos lupta impotriva 

microbilor si lanseaza, cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii 

Stiintifice, concursul national de creativitate pe tema igienei „Sustine igiena de 

10". 

 
 

Domestos, expertul in igiena si in combaterea microbilor, promoveaza importanta igienei pentru un 

stil de viata sanatos, acasa, dar si la scoala. Prin concursul "Sustine igiena de 10", Domestos si 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice isi propun sa contribuie la imbunatatirea conditiilor de 

igiena din scoli. 

 

Concursul national de creativitate ii incurajeaza pe elevi sa realizeze materiale originale, care sa 

ilustreze semnificatia igienei de 10 si modalitatile de combatere a virusurilor si bacteriilor, utilizand 

diferite forme de expresie: desen, colaj, macheta, text, fotografie, film. 

Concursul este destinat elevilor din ciclul primar, cu varste cuprinse intre  6 si 10 ani. Inscrierea 

materialelor creative in concurs se realizeaza de catre invatator, in numele clasei, prin incarcarea 

creatiilor copiilor pe site-ul www.domestos.ro, in sectiunea dedicata concursului. 

 

Perioada de inscriere in concurs este 15 septembrie - 30 noiembrie 2015. Lucrarile castigatoare 

vor fi alese in functie de urmatoarele criterii: originalitatea ideii sau abordarii, respectarea tematicii, 

creativitatea in desen, text, fotografie, film etc. 

Premiile oferite celor 3 scoli castigatoare constau in premii in bani in valoare totala de 10.000 euro: 

premiul I - 5.000 euro, premiul al II-lea - 3.000 euro, premiul al III-lea - 2.000 euro, fiind destinate 

imbunatatirii conditiilor de igiena din grupurile sanitare din unitatile de invatamant. De asemenea, 

http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/10/06/comunicat-de-presa-institutul-polonez-bucuresti-13-18-40
http://www.domestos.ro/
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cele 3 scoli castigatoare vor primi produse Domestos pentru igienizare, iar elevii claselor premiate 

vor primi kit-uri educationale pe tema igienei. 

Concursul „Domestos sustine igiena de 10" este derulat cu sprijinul Ministerului Educatiei si 

Cercetarii Stiintifice. 
sursa:www.stiriong.ro, 17 sept2015 

 

 

 Metoda rapida si usoara de a gasi parteneri ONG din intreaga Europa 
 

V-ati intrebat vreodata cum v-ati putea gasi un partener international in cel mai 

rapid si eficient mod? Aveti o idee stralucita pentru a aplica la un apel de 

proiecte European si o imagine clara asupra caracteristicilor pe care ar trebui sa 

le aiba partenerul de proiect, insa nu sunteti familiarizati cu sectorul ONG din 

tarile in care il cautati? Atunci, portalul http://ngopartnership.org/ este exact ce aveti nevoie. 

 

 
 

In colaborare cu ENNA (The European Network of National Civil Society Associations), o retea de 

organizatii din 19 state europene, organizatia CNVOS (Centre for information service, co-operation 

and development of NGOs) din Slovenia  a creat o baza de date a ONG-urilor europene interesate 

de o colaborare internationala. 

 

Pe acest portal, ONG-urile isi pot crea propriile profiluri continand date de contact, referinte precum 

si domeniile de interes  ale acestora. Astfel, acestea sunt capabile sa ofere informatii asupra 

domeniului lor de activitate unui numar mare de potentiali parteneri.  In acest mod, partenerii de 

proiect interesati pot gasi repede si usor ONG-ul  care corespunde nevoilor si cerintelor lor. 

 

Utilizarea web site-ului este gratuita. Mai mult, sunteti oricand bineveniti  sa va alaturati bazei de 

date  in cautarea de noi parteneri. 

sursa: www.stiriong.ro, 7 octombrie 2015 

 

 

 

 Parlamentul Tinerilor, editia a VII-a 

 
 Asociaţia Pro Democraţia (APD), Camera Deputaţilor și Fundația Hanns Seidel în parteneriat cu 

Institutul Qvorum și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna desfășoară, la Palatul 

Parlamentului, în perioada 6-8 noiembrie 2015, Parlamentul Tinerilor – ediţia a VII-a, o simulare 

a procesului decizional din cadrul Parlamentului României pe grupuri politice, comisii 

parlamentare, precum şi în plen. 

 

Prin acest proiect, organizatorii îşi propun să ofere tinerilor posibilitatea înţelegerii importanţei, 

http://ngopartnership.org/
http://www.stiriong.ro/
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rolului şi funcţiilor Parlamentului în cadrul celorlalte instituţii democratice, familiarizarea cu 

doctrinele partidelor politice parlamentare, oferirea unei viziuni practice asupra a ceea ce 

reprezintă în mod real activitatea parlamentară. 

 

Evenimentul se adresează tinerilor liceeni (majori) şi studenţi cu vârsta de cel mult 26 de ani. 

 

Tinerii care doresc să participe la acest eveniment se pot înscrie prin completarea formularului de 

înscriere (care poate fi gasit la acest link 

http://www.apd.ro/ro_RO/clubapd-cnc/parlamentul-tinerilor-editit-a-vii-a), transmiterea CV-ului 

şi elaborarea unei iniţiative legislative (format pdf). Documentele vor fi trimise doar în format 

electronic la adresa de e-mail pt2014@apd.ro până pe 23 octombrie 2015, ora 23:59. 

 

Selecţia candidaţilor se va face în funcţie de punctajul obţinut pe baza CV-ului şi a unei iniţiative 

legislative pe care tinerii trebuie să o propună în momentul înscrierii la eveniment, conform 

Comisiilor Parlamentare ale Camerei Deputaţilor stabilite de organizatori: 

 

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; 

- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; 

- Comisia pentru politică externă; 

- Comisia pentru muncă și protecție socială. 

 

Pe parcursul evenimentului APD va asigura participanţilor masa, iar pentru persoanele din afara 

Bucureştiului organizatorii vor asigura cazarea şi transportul. 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să o contactaţi pe Iuliana Iliescu, Manager proiect, la 

numărul de telefon 0751 194 718 sau pe email: iuliana.iliescu@apd.ro. 

 sursa: www.apd.ro/ro_RO/clubapd-cnc/parlamentul-tinerilor-editit-a-vii-a, 28 septembrie 2015 

 

 Fundatia Comunitara Iasi ofera pana la 12 000 lei pentru proiecte ce 

promoveaza educatia STEM 
 

Fundatia Comunitara Iasi lanseaza prima editie a Fondului Stiintescu ce va oferi 

finantari de pana la 12 000 lei pentru proiecte ce promoveaza domeniile 

STEM: stiinte, tehnologie, inginerie, matematica. 

 

Fondul se adreseaza institutiilor scolare, ONG-urilor, grupurilor de initiativa si persoanelor 

pasionate de stiinta. Acestea sunt invitate sa-si înscrie proiectele ce au ca scop promovarea educatiei 

STEM si sa acceseze finantari de pana la 12 000 lei pentru a-si implementa proiectele. 

 

Vrem sa redescoperim fascinatia ca stiinta este o lunga si sistematica curiozitate, asa cum opineaza 

si Andre Maurois. Fundatia Comunitara Iasi asteapta proiecte creative care sa-i implice activ pe 

elevi sa înteleaga marile descoperiri si inventii stiintifice ale omenirii, care sunt beneficiile 

tehnologiilor moderne, dar si recomandari ingenioase pentru tehnologia viitorului. 

 

Fondul STIINTESCU este constituit din 40.000 lei oferiti de Fundatia Romano-Americana si 

http://www.apd.ro/ro_RO/clubapd-cnc/parlamentul-tinerilor-editit-a-vii-a
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alti 40.000 lei, mobilizati de Fundatia Comunitara Iasi de la finantatori locali: Amazon, Centric 

IT Solutions, eMAG, ENDAVA, Hackerspace, Romsoft, SCC Services, Sprocket si Xerox. 

Astfel, 80.000 lei reprezinta suma totala destinata finantarii proiectelor, iar suma maxima care 

poate sa fie accesata de catre un aplicant este de 12.000 lei. 

Exemple de proiecte eligibile: 
 Planuri de lectii creative care sa implice activ elevii în activitatile desfasurate. 

 Evenimente care promoveaza educatia pentru domeniile STEM, precum: sesiuni de 

comunicare si competitii, expozitii, targuri, tabere pentru elevi. 

 Proiecte educationale interdisciplinare pentru domeniile: biologie, chimie, geografie, 

geologie, stiinte ale pamantului. 

 Achizitionare de tehnologie, materiale, echipamente si instrumente educationale etc. 

Data limita de înscriere a proiectelor este 8 noiembrie 2015. 

Mai multe informatii despre criteriile de eligibilitate, precum si despre modalitatea de aplicare se 

gasesc pe www.iasi.stiintescu.ro. 
sursa: www.stiriong.ro, 8 octombrie 2015 

 

 

 

 Noul Office 2016 - disponibil si pentru ONG-uri 

 

Noul Microsoft Office 2016 este disponibil acum si pentru organizatiile nonprofit 

din Romania, in cadrul programului derulat de Asociatia TechSoup Romania - 

program prin care peste 1400 de organizatii non-profit au acces la cele mai noi produse software.  

 
 

Alatura-te si tu celei mai mari comunitati de ONG-uri interesate de tehnologie: www.techsoup.ro 

 

Iata ce noutati aduce suita Office de la Microsoft, disponibila pentru ONG-uri prin programul de 

asistenta cu tehnologie derulat de Asociatia TechSoup Romania: 

 

Ce este nou in Microsoft Office 2016 
 

Microsoft Office 2016 aduce functionalitati si versiuni moderne ale aplicatiilor clasice de desktop: 

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote si Skype for Business. Veti lucra mai eficient in 

echipa si veti avea acces de oriunde, oricand si de pe orice dispozitiv la toate informatiile si 

documentele organizatiei voastre. 

http://www.iasi.stiintescu.ro/
http://www.stiriong.ro/
http://www.techsoup.ro/
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Share mai simplu: Invita-ti colegii sa editeze si sa lucreze pe acelasi document cu tine, folosind 

butonul de "Share" pe care-l gasesti acum si in Word, PowerPoint sau Excel. In plus, integrarea cu 

Skype for Business te ajuta sa ai mesagerie vocala si chat la un click distanta. 

 

Editare in timp real in Word: Poti vedea ce scriu colegii tai, folosind aplicatia de desktop Word. 

Trebuie doar sa salvezi un document in aplicatia OneDrive for Business si sa-ti inviti colegii sa 

lucrati impreuna. Uita de copy-paste si de documentele cu multe variante. 

 

Vizualizare de date in Excel: Cu noile functii din Excel, poti transforma mai usor cifrele in 

grafice, printr-un simplu click. 

 

Prezentari Power Point mai bune: Cu noul Power Point din Office 2016 poti lucra in acelasi timp, 

cu mai multi colegi, pe aceeasi prezentare. 

 

Smart Lookup: Prin integrarea cu motorul de cautare Bing, aceasta optiune iti permite sa gasesti 

informatii contextualizate indiferent daca lucrezi in Word, Excel, Outlook sau PowerPoint. Spre 

exemplu, daca citesti un text si nu cunosti un termen, selectezi cuvantul, apesi Smart Look si afli 

imediat ce inseamna. Informatiile sunt adunate de pe Bing si Wikipedia si tu nu trebuie sa mai iesi 

din document sau sa accesezi browserul pentru navigare. 

 

Protectia datelor: Administratorii IT pot crea reguli si politici prin care autorii documentelor pot 

avea un control mai mare asupra optiunilor de editare si partajare in Word, Excel si PowerPoint. Cu 

aceste reguli setate, utilizatorii vor sti in orice moment cand se afla in pericol de a trimite informatii 

confidentiale in exteriorul organizatiei. 

 

Outlook 2016 - inbox mai inteligent. Outlook 2016 are o functie de cautare extrem de rapida si 

inteligenta. In plus, exista optiunea sa iti fie filtrate automat emailurile cu prioritate redusa. 

 

Pentru organizatiile neguvernamentale eligibile, noul Office 2016 este disponibil in 3 variante. 

Alege-o pe cea care se potriveste organizatiei tale: 

https://www.techsoup.ro/microsoft/office2016/organizatii/nonprofit 
 

Inscrie-ti organizatia in comunitatea TechSoup si afla pentru ce produse este eligibila 

organizatia ta neguvernamentala: www.techsoup.ro 
sursa: www.stiriong.ro, 5 octombrie 2015 

 

 

 Demn de Star Wars! Computer controlat cu puterea gândului 

 
 Vă aduceţi aminte de celebrul personaj Yoda, din Războiul Stelelor, care reuşea să 

mişte obiectele cu puterea gândului? Această abilitate SF are şanse să devină realitate. 

Cercetătorii americani au dezvoltat o interfaţă care permite oamenilor să controleze 

un computer prin puterea gândului. 

https://www.techsoup.ro/microsoft/office2016/organizatii/nonprofit
http://www.techsoup.ro/
http://www.stiriong.ro/
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Cercetători de la Brown University, Massachusetts General Hospital, Stanford University şi 

Providence VA Medical Center din SUA, reuniţi în cadrul proiectului BrainGate2, au dezvoltat o 

interfaţă software, capabilă să descifreze activitatea cerebrală a oamenilor pentru ca aceştia să poată 

controla dispozitive care să îi ajute la comunicare şi mişcare. 

 

Un prim test a fost făcut cu succes pe două persoane care suferă de paralizie. Conectaţi fiind cu o 

serie de senzori care măsoară activitatea cerebrală, aceştia au putut să mişte cursorul unui computer 

prin puterea gândului, un succes considerat de specialişti fără precedent. 
sursa: http://www.realitatea.net/demn-de-star-wars-computer-controlat-cu-puterea-

gandului_1804242.html#ixzz3oFIUW9re  

 

 
 

 Cultura prin muzica 

 
Proiectul Cultură prin muzică: promovarea cooperării și a schimburilor culturale prin abordarea 

unor aspecte specifice ale muzicii este un proiect coordonat de ARCUB și finanțat de Fondul 

Bilateral Național - EEA Grants.  

 

Proiectul are ca scop principal colaborarea între mai multe țări și culturi care au dezvoltat propriile 

metode de educație muzicală, respectiv Islanda, România și Ungaria. Fiecare țară va prezenta 

metodele și/ sau cercetările sale pedagogice privind educația muzicală, cu focus pe educația 

muzicală timpurie. Totodată, se va accentua aplicabilitatea muzicii în domenii conexe, de la cel 

cultural la cel social sau profesional (medicină, psihoterapie etc).  

 

Noutatea acestui proiect este de a aduce împreună mai multe metode de educație muzicală, 

respectiv Dalcroze, Orff și Kodály.  

 

http://www.realitatea.net/demn-de-star-wars-computer-controlat-cu-puterea-gandului_1804242.html#ixzz3oFIUW9re
http://www.realitatea.net/demn-de-star-wars-computer-controlat-cu-puterea-gandului_1804242.html#ixzz3oFIUW9re
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În cadrul proiectului, participanții din țările menționate mai sus vor avea ocazia să-și prezinte 

diferitele metode și pedagogii privind educația muzicală timpurie, din mediul preșcolar și școlar. În 

același timp, prin atelierele și conferințele cu public de specialitate, dar accesibile și publicului larg, 

susținute în România, se urmărește prezentarea și adaptarea acestor metode de educație muzicală la 

alte spații culturale, cu excepția celor de origine și îmbogățirea lor prin această „confruntare”.  

 

Partenerii aleși în cadrul proiectului sunt direct implicați în acest domeniu având o practică 

îndelungată și o experiență recunoscută. Participarea în proiect le va da ocazia de a prezenta metoda 

cu toate evoluțiile sale în timp, pentru a o evalua în comparație cu metodele dezvoltate în alte spații 

culturale și de a lansa noi propuneri și direcții de evoluție. O secțiune separată va fi propusă spre 

explorare, și anume aplicabilitatea acestor metode în cadrul terapiei pentru persoanele cu 

dizabilități intelectuale.  

 

Conferința de lansare a proiectului CULTURĂ PRIN MUZICĂ – CULTURE THROUGH MUSIC, 

va avea loc joi, 15 octombrie, ora 11:00, la Sala Coloanelor din ARCUB (Str. Lipscani 84-90). 

În perioada imediat următoare, programul va fi promovat în școli și grădinițe din București, iar 

cadrele didactice interesate vor putea participa la o serie de ateliere specializate. 

 

Informații suplimentare Ana SÎRGHI, PR Specialist, Centrul Cultural al municipiului Bucuresti, 

telefon 0757 322 041, mail: ana.sirghi@arcub.ro, www.arcub.ro 
  

 Semnați Manifestul pentru Dreptul la Educație! 

 
Salvaţi Copiii lansează de Ziua Internaţională a Educaţiei Manifestul pentru dreptul la educaţie 

prin care propune autorităţilor 10 priorităţi pentru sistemul de educaţie. 

 

 

mailto:vero.turza@arcub.ro
http://www.arcub.ro/
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Cele 10 priorităţi ale Manifestului pentru dreptul la Educaţie sunt:  

 

1. Utilizarea a minimum 6% din PIB pentru educaţie şi transpartenţa în folosirea banilor publici. 

 

2. Asigurarea accesului universal la educaţie preşcolară, primară şi secundară pentru toţi copiii. 

 

3. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei printr-o mai bună formare iniţială şi continuă. 

 

4. Curriculum modern, actualizat ştiinţific şi bazat pe cercetări şi bune practici privind educaţia 

copiilor. 

 

5. Incluziunea şcolară a copiilor cu dizabilităţi. 

 

6. Adoptarea şi implementarea Strategiei naţionale şi planului de acţiune privind educaţia timpurie. 

 

7. Introducerea educaţiei interculturale şi a educaţiei pentru toleranţă şi eliminarea discriminării şi a 

unor sisteme de prevenire şi eliminare a violenţei în şcoli. 

 

8. Participarea copiilor în procesul decizional al şcolilor (obiectiv propus de copii). 

 

9. Asigurarea serviciilor de consiliere prin creşterea numărului de consilieri şcolari, astfel încât unui 

consilier să-i revină 300 de elevi. 

 

10. Consolidarea cooperării dintre sectorul public şi organizaţiile neguvernamentale. 

 

Salvaţi Copiii România invită pe toţi cei care cred că educaţia trebuie să fie o prioritate în România 

să semneze aceastp petiţie, iar manifestul însoţit de semnături va fi trimis Ministerului Educaţiei, 

dar şi celor două comisii pentru educaţie ale Parlamentului României. 

 

 
 

http://www.salvaticopiii.ro/?id2=0001000300090000 

 

 

 

 

 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 

 


