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pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
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Cuprins: 

 

 7 aprilie - Ziua mondială a sănătăţii. Tema anului 2017 – Depresia 

 8 aprilie – Ziua romilor 

 Monitorul Social, prezentarea in cifre a echitatii sociale 

 OCHII SUFLETULUI. Povestea lui Theodor, tânărul care zi de zi oferă o lecţie de 

viaţă celor din jur 

 Asociaţia StartEvo lansează KIDIBOT în România 

 

 

 

 

 

   7 aprilie - Ziua mondială a sănătăţii 
 

În fiecare an pe data de 7 aprilie se sărbătoreşte Ziua mondială a sănătăţii, care marchează 

aniversarea fondării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în anul 1948.  

 

În fiecare an o temă este selectată pentru Ziua mondială a sănătăţii, iar această temă evocă aria 

de interes prioritară pentru OMS. 

 

Tema anului 2017 este  

DEPRESIA 
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Depresia afectează oameni de toate vârstele, din toate categoriile socio-profesionale, în toate 

țările. Aceasta provoacă suferință mentală și afectează capacitatea oamenilor de a efectua chiar și 

cele mai simple sarcini de zi cu zi, uneori cu consecinţe devastatoare asupra relațiilor cu familia și 

prietenii și capacitatea de a-și câștiga existența. 

 

În cel mai rau caz, depresia poate duce la sinucidere. Astăzi depresia este a doua cauza de deces 

in randul tinerilor in varsta de 15-29 de ani. 

 

Cu toate acestea, depresia pot fi prevenită și tratată. O mai buna intelegere a ceea ce este 

depresia și modul în care poate fi prevenită și tratată, va ajuta la reducerea stigmatului asociat cu 

această boală, și să îndrume cît mai multe persoane bolnave spre ajutor de specialitate. 

 

 

 
 

 8 aprilie – ziua romilor 
 

La Congresul Mondial al Romilor, desfăşurat la Londra, în anul 1971, s-a luat decizia ca 

ziua de 8 aprilie să devină Ziua Internaţională a Romilor din întreaga lume. Tot atunci a fost 

adoptat, ca imn internaţional al romilor, cântecul „Gelem, gelem”, de cântăreaţa şi actriţa Olivera 

Vuco, în cunoscutul film iugoslav „Am întâlnit şi ţigani fericiţi”, peliculă ce datează din 1967. De 

asemenea, a fost adoptat şi steagul internaţional al romilor, având jumătatea de jos verde, simbol al 

câmpurilor înverzite, şi jumătatea de sus albastră, simbol al cerului senin, iar la mijloc o roată, 

simbolizând, pe de o parte, soarta, roata succesiunii vieţilor, iar pe de altă parte nomadismul, în 

relaţie cu spaţiul originar al Indiei. 

 

În 2006, a fost apobată Legea nr. 66/2006, prin care data de 8 aprilie devenea, oficial, ”Sărbătoarea 

etniei romilor din România”. 
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 Monitorul Social, prezentarea in cifre a echitatii sociale 

 
Monitorul Social (https://monitorsocial.ro/) a lansat un infografic despre veniturile materiale ale 

celor mai săraci 10% dintre cetățenii României, în comparație cu alte state europene.  

 

 
 

Ce este Monitorul Social? Este un proiect care își propune să prezinte realitățile sociale românești în 

cifre și date pentru a încuraja dezbaterea publică informată. Cifrele sunt pentru toți cei interesați, nu 

doar pentru statisticieni sau economiști, cu condiția să fie prezentate într-o manieră accesibilă și 

atractivă. Asta este ceea ce încearcă să facă Monitorul Social. 

Infograficul despre veniturile celor mai săraci 10% vine să argumenteze că evoluția acestor cetățeni 

a fost diferită între România și Bulgaria, deși cele două state au avut un parcurs economic de 

convergență economică similar. Astfel, în anul 2007, media anuală a câștigurilor materiale pentru 

cei mai săraci 10% dintre cetățenii celor două țări era aproapiată, respectiv 556 de euro pe an în 

România și 548 de euro pe an în Bulgaria. Totuși, în 2015, sumele erau foarte diferite, cu media 

anuală a câștigurilor materiale pentru cei mai săraci 10% dintre cetățenii Bulgariei la 1339 de euro, 

pe când aceeași medie pentru România era de numai 714 euro pe an. Astfel, în timp ce venitul celor 

mai săraci 10% dintre cetățenii bulgari a crescut cu 144%, veniturile celor mai săraci 10% dintre 

români au crescut cu doar 28%.  

 

Media europeană a câștigurilor celor mai săraci 10% dintre cetățeni este de 8 025 de euro pe an. 

 

 
 

https://monitorsocial.ro/
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Infograficul arată și evoluțiile intermediare ale veniturilor materiale pentru această categorie de 

cetățeni, iar acestea sugerează că diferența dintre cele două țări a survenit ca urmare a unei strategii 

diferite de adaptare la criza economică. În timp ce recuperarea Bulgariei a avut în vedere și 

creșterea veniturilor celor mai săraci 10% dintre cetățeni, acest curs de acțiune nu a fost o 

prioritate și pentru România. 

 

Această disproporție a veniturilor materiale pentru cei mai săraci 10% dintre cetățenii României și 

Bulgariei s-a păstrat și în ce privește raportul cu veniturile celor mai bogați 1% dintre cetățenii 

acestor state, luate ca procent din veniturile totale naționale. Astfel, dacă în anul 2007, cei mai 

săraci 10% dintre români obțineau 1.9% din veniturile naționale, în timp ce primii 1% dintre români 

obțineau 6% din veniturile naționale, raportul din Bulgaria era relativ similar, cu 1.8% pentru cei 

mai săraci 10% și 6.2% pentru cei mai bogați 1%.  

Peste timp, Bulgaria a păstrat acest raport, iar în anul 2015 cei mai săraci 10% obțineau 2.2% din 

venitul național, iar cei mai bogați 1% obțineau 6.4%. Spre deosebire, raportul dintre cei mai săraci 

10% dintre români și cei mai bogați 1% dintre români s-a modificat semnificativ, ajungând la 1.5% 

din venitul național pentru cei mai săraci 10% dintre români și 8.3% pentru cei mai bogați 1% 

dintre români. 

Similar, comparația cu Uniunea Europeană arată că în România, cei mai săraci 10% dintre cetățeni 

obțin de departe cel mai scăzut procent din venitul național, cu 1.5%. Media UE28 la acest indicator 

este de 2.8% din venitul național pentru cei mai săraci 10% din fiecare stat membru. 

 

Aceste cifre demonstrează că în ciuda faptul că România a înregistrat o creștere economică anuală 

solidă, în general peste cea din Bulgaria și de mai multe ori cea mai ridicată creștere anuală din 

Uniunea Europeană, câștigurile economice înregistrate de către România nu au fost distribuite 

echitabil, ci au ajuns în mod disproporționat către cei mai bogați 1% dintre români. 

 

Infograficul despre scăderea nivelului sărăciei pe vârste în România poate fi consultat la pe 

pagina Monitorului Social. 
sursa: www.stiriong.ro, 1 aprilie 2017 

 

 

 

 OCHII SUFLETULUI. Povestea lui Theodor, tânărul care zi de zi oferă o 

lecţie de viaţă celor din jur 
 

Când am intrat pe aleea pietruită din parc i-am zărit imediat. Erau nişte copilaşi zâmbăreţi şi 

aranjaţi, doar aveau propria lor şedinţă foto. Am ajuns lângă ei şi am mers să o salut şi să fac 

cunoştinţă cu doamna Bucur. 

 

https://monitorsocial.ro/indicator/romania-si-bulgaria-cei-mai-saraci-10-din-populatie/
http://www.stiriong.ro/
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De pe o băncuţă din apropiere s-a ridicat el, Theodor. A venit spre mine, m-a privit atent, călduros, 

mi-a întins mâna, mi-a spus scurt „Sunt Theo” şi m-a sărutat pe obraz, strângându-mă tare în braţe. 

Era bucuros. Ştia că m-am dus acolo ca să-i aflu povestea. Ştia că mă aflam acolo pentru el. 

  

Entuziasmul i se citea pe chip şi, chiar dacă el nu mi-a putut spune prea multe, o asculta atent pe 

mama lui şi aproba fiecare istorisire pe care o spunea femeia. Theodor are 15 ani şi ceea ce-l face 

diferit nu este afecţiunea cu care s-a născut – sindromul Down – ci multitudinea de lucruri pe care le 

face în ciuda provocării pe care a primit-o de la viaţă. 

  

O zi însorită de primăvară e numai bună pentru o şedinţă foto cu nişte copilaşi speciali. Frumos 

îmbrăcaţi şi cu recuzita necesară, copiii pozează ca nişte adevăraţi profesionişti, parcă deja pregătiţi 

pentru ceea ce vrea să reuşească să facă Georgeta Bucur, preşedintele Asociaţiei Down Plus.  

 

Mama unui copil cu sindrom Down, femeia vrea ca toţi copiii şi adulţii afectaţi de această boală 

care sunt beneficiari ai ONG-ului pe care îl conduce să participe la o defilare de modă, pe un 

podium, aşa cum o fac modelele consacrate. Pentru asta, însă, e nevoie de un album cu poze 

profesionale pentru fiecare copil în parte. Iar Georgeta s-a gândit că un cadru interesant care să pună 

în valoare puritatea şi simplitatea acestor copii este Parcul Izvor, proaspăt trezit la viaţă. 

Am mers acolo pentru a-l cunoaşte mai bine pe Theodor Bucur, fiul Georgetei. Are 15 ani şi zi de zi 

oferă o lecţie de viaţă celor din jurul lui. În ciuda „provocării” pe care i-a lansat-o viaţa, aşa cum îi 

place mamei lui să numească afecţiunea cu care s-a născut fiul ei, Theo a reuşit, până la această 

vârstă, lucruri cu care puţini copii tipici se pot mândri. 

 

Georgeta Bucur a aflat că micuţul ei are sindrom Down după ce l-a născut. În ciuda faptului că 

sarcina ei a fost urmărită la una dintre cele mai bune policlinici de la acea vreme, medicii nu au 

identificat dinainte problema pe care o avea bebeluşul din pântecele ei. Nici la naştere simptomele 

nu erau evidente. 

Medicul de familie şi asistenta au bănuit ceva când l-au văzut pe Theo, însă nu au vrut să o 

îngrijoreze pe mama care alesese să îl alăpteze natural pe băiat. La două luni de la naştere, Georgeta 
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a aflat diagnosticul. Au urmat apoi diferite teste şi o operaţie la inimă care aveau să schimbe, 

ulterior, viaţa întregii familii. 

 

„Am aflat că are sindrom Down după ce l-am născut. Am ajuns cu el în Bucureşti, că eu l-am 

născut pe la Orşova, acolo nu mi-au zis nimic sau poate nici măcar nu şi-au dat seama, nu ştiu să 

spun... deşi sarcina a fost urmărită la o policlinică din Bucureşti, care la vremea respectivă se 

considera că e cel mai bine utilată. Cred că pur şi simplu aşa a trebuit să se întâmple, să vină el 

aşa. Am aflat după. Asistenta şi medicul de familie au văzut imediat ce l-am adus acasă, dar nu mi-

au spus pentru că eu am alăptat natural şi m-au lăsat până la două luni. Când m-au dus la vaccinul 

de două luni mi-au spus că ei bănuiesc că e vorba despre treaba asta. La el nu era nici foarte 

vizibil şi până nu au făcut nişte teste... Cert este că inima s-a descurcat singură până la două luni şi 

din acest motiv nici nu au fost obligaţi să mă pună în gardă. Au considerat că e mai bine să mă lase 

să trec de perioada de lăuzie şi apoi să îmi spună”, poveşteşte Georgeta, bucuroasă că îl are pe 

Theo aproape, în ciuda tuturor problemelor. 

 

Ajuns acum la adolescenţă, Theodor nu reuşeşte să pronunţe cuvintele foarte corect şi nici să lege 

propoziţii, însă familia înţelege tot ceea ce spune. „Stând cu el, înveţi ce înseamnă fiecare sunet şi 

ce vrea să spună el prin asta”, mărturiseşte mama. Cât despre celelalte persoane, nu-i deloc greu să 

înţelegi că Theo te place: te-a văzut, te-a luat de mână, te-a îmbrăţişat şi ţi-a dat un sărut pe obraz. 

Iar îmbrăţişarea lui e sinceră şi caldă şi zâmbetul pe care ţi-l aruncă e parcă smuls din suflet. Theo 

respiră iubire şi emană iubire prin toţi porii. Cât despre ochii lui, ei vorbesc mai mult decât ar putea-

o face orice limbaj. 

 

„Aceşti copii reuşesc să comunice mult mai bine decât noi, chiar dacă de multe ori nu folosesc 

cuvintele. Cred că acest lucru are legătură cu faptul că ei au sufleţelele curate şi că tot ce simt e 

iubire. Ei asta simt, asta împărtăşesc. Foarte mulţi, dacă te uiţi în statistici, vin pe lume cu 

probleme la inimă. Şi fac o analogie şi zic: ‘Doamne, probabil că tu le-ai dat atâtea probleme la 

inimă tocmai ca să ne atragi atenţia că aceste persoane vin şi se ocupă numai de inimile lor şi ale 

noastre’. Pentru că şi inimile noastre, practic, sunt atinse, schimbate. Asta este ceea ce văd eu când 

mă uit la aceşti copii, la aceste persoane. Asta îmi spune inima”.  

Georgetei îi tremură vocea în timp ce rosteşte aceste cuvinte. 

 

Talentul nebănuit al lui Theodor 
Viaţa lui Theodor s-a schimbat radical la vârsta de 10 ani, când a descoperit ceva ce părinţii nu s-ar 

fi gândit niciodată că va putea face după ce suferise operaţia la inimă: sportul. Primii paşi în această 

lume i-a făcut în proba de atletism, la Jocurile Olimpice pentru persoane cu dizabilităţi din 

Bucureşti, unde a câştigat şi prima medalie de aur. A făcut apoi baschet, învaţă să meargă pe role, 

dansează, înoată, joacă fotbal şi participă la probele de mers pe zăpadă, în cadrul Jocurilor de Iarnă 

Special Olympics. Cochetează cu schiul şi speră că într-o zi va reuşi să aducă aurul mondial pentru 

România şi la această probă. 

 

„Theo a început să facă sport la vârsta de 10 ani, când a devenit sportiv Special Olympics, 

participând pentru prima dată la Jocurile Olimpice din Bucureşti. A participat întâi la atletism, 

culmea, pentru că nu îi place foarte mult, şi a fost foarte încântat că a luat o medalie de aur. Aşa a 

debutat. Sincer, de fiecare dată când îmi aduc aminte că Theo face sport le mulţumesc celor de la 
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Special Olympics, pentru că dacă ei nu ar fi adus sportul pentru persoanele cu dizabilităţi în 

România, cred că la momentul acesta copilul meu stătea la calculator înfulecând dulciuri. El este 

operat şi la inimă şi eu aş fi gândit că el are o problemă la inimă şi aş fi cerut să fie scutit de sport. 

Cu siguranţă aşa gândeam”, mărturiseşte Georgeta Bucur, cea care a învăţat din propria experienţă 

că sportul este o adevărată binecuvântare pentru un copiii cu dizabilităţi intelectuale, care schimbă 

şi viaţa şi percepţia părinţilor, arătându-le că, indiferent de „provocarea” pe care o au de trăit copiii 

lor, aceştia pot deveni cei mai buni într-un anumit domeniu. 

 

Iar Theo a devenit cel mai bun. La Jocurile Mondiale de Iarnă desfăşurate la finalul lunii martie în 

Austria, el a urcat pe primele trepte ale podiumului cucerind medaliile de aur şi de argint la probele 

de mers pe zăpadă. Mama lui mărturiseşte că nu l-a văzut niciodată mai vesel şi că a văzut în ochii 

lui o scânteie diferită, o conştientizare a faptului că a reuşit ceva cu totul deosebit, fără să-i aibă 

alături pe mama sau pe tata, într-o ţară străină, însoţit doar de antrenori şi de pritenii lui. 

 

„Cea mai importantă victorie a simţit şi el că este participarea la Jocurile Mondiale de Iarnă din 

Austria. L-am văzut mai fericit ca oricând că a ajuns să aducă medalia acasă. E o competiţie de la 

care s-a întors cumva mai matur, pentru că Theo de felul lui e mai jucăuş aşa, îi place să atragă 

atenţia. E prima dată când l-am văzut cu o altă mândrie în ochi când i-am spus: ‘Mami, reprezinţi 

România, reprezinţi ţara noastră!’. L-am văzut cu o altă scânteie în ochi”, povesteşte cu mândrie 

Georgeta Bucur. 
http://www.mediafax.ro/social/30 Mar 2017  

 
 

 Asociaţia StartEvo lansează KIDIBOT în România 
 

KIDIBOT este o platformă educaţională (site-ul www.kidibot.ro şi aplicaţii mobile iOS și 

Android) care ajută copiii să VREA să citească mai mult. Este un joc social inovator la nivel global 

care se bazează pe crearea presiunii sociale pozitive în rândul şcolarilor. 

 

 
CROCOBEȚII sunt nişte extratereştrii răutăcioși care vor să ne cucerească planeta prin lene şi 

prostie. KIDIBOT este un roboţel simpatic, venit din spaţiul cosmic ca să îi ajute pe copiii să 

http://www.kidibot.ro/
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salveze Pământul. Singura modalitate de a avea succes împotriva CROCOBETILOR este să devină 

mai deştepţi, iar asta înseamnă să citească mai mult. 

 

Copiii răspund la chestionarele de pe platforma KIDIBOT dovedind astfel că au citit lecturile, 

câştigă puncte şi îşi ajută echipa (clasa). Există topuri (pe cititori, pe clase, pe şcoli, pe oraşe). 

Copiii primesc premii şi insigne de merit, iar cadrele didactice şi părinţii au astfel la dispoziţie o 

motivaţie suplimentară. 

 

Obiectivele KIDIBOT sunt creşterea apetenţei şcolarilor pentru lectură, creşterea abilităţilor de 

lucru în echipă, reducerea abandonului şcolar în mediile defavorizate şi scăderea gradului de 

analfabetism funcţional (42% dintre elevii români de 15 ani sunt analfabeţi funcţional, conform 

unui studiu al Centrului de Evaluare şi Analize Educaţionale). 

„În ziua de azi copiii stau prea mult în faţa ecranelor şi prea puţin în faţa cărţilor. Am vrut să dăm 

o şansă în plus copiilor din România să iubească lectură şi până acum se pare că am reuşit. 

Sperăm să schimbăm cât mai multe destine făcând cititul cool.” a declarat Constantin Ferșeta, 

vicepreşedinte Asociaţia StartEvo. 

 

„Inspirația proiectului ne-a venit din dragostea si pasiunea doamnei Prof. Înv. Cristina Iordache 

care a insuflat elevilor dorința de a citi încă din clasa Pregătitoare. Acum, în clasa a II-a, fiecare 

elev are deja un portofoliu bogat de cărți citite și s-a creat o isterie frumoasă să vrea să citească 

altele. Proiectul a urmat firesc ca o unealtă de testare a cunoștintelor pusă sub formă de joc social 

inovator.” (Alina Ferșeta, Președinte Asociaţia StartEvo) (...) 

 

Despre Asociaţia StartEvo - mai multe detalii pe www.startevo.com. 
sursa: Romania pozitiva, 31 martie 2017 

 

 

 

La multi ani, tuturor celor cu nume de floare! 

 

   
 
 

                          Toti pentru unul, unul pentru toti! 

http://www.startevo.com/

