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DRAGOBETE, numit şi Năvalnicul sau Logodnicul Păsărilor, era un zeu tânăr al 
dacilor care era sărbătorit în Muntenia, Dobrogea, Oltenia şi Transilvania la o 

dată fixă în fiecare an. 
 
DRAGOBETE este considerat patronul dragostei şi bunei dispoziţii pe meleagurile 

româneşti. În unele tradiţii este considerat Cap de primăvară, Cap de vară, fiu al Baba 
Dochia şi cumnat al eroului vegetaţional Lăzărică. DRAGOBETE este identificat cu 

Cupidon, zeul dragostei din mitologia romană şi cu Eros zeul iubirii în mitologia 
greacă. 
La DRAGOBETE păsările nemigratoare se strâng în stoluri, ciripesc şi încep să-şi 

construiască cuiburile.  Dacă timpul era favorabil, fetele şi băieţii se adunau în cete şi 
ieşeau la pădure chiuind pentru a culege primele flori ale primăverii. Din zăpada 

netopită până la DRAGOBETE fetele şi nevestele tinere din Muntenia, Oltenia, 
Dobrogea şi Transilvania făceau rezerve de apă cu care se spălau în anumite zile ale 

anului, pentru păstrarea frumuseţii. 
 
Ziua de DRAGOBETE cade în fiecare an pe 24 februarie și este asociată nu doar cu 

iubirea, ci și cu începutul primăverii, începutul unui an mai bun din punct de vedere 
sentimental. 

De DRAGOBETE există fel de fel de superstiții și tradiții, în care unele persoane încă 
mai cred cu tărie și în ziua de azi, potrivit eva.ro: 
1. Spălarea părului cu zăpadă 

În popor, se spune că de DRAGOBETE fetele strângeau zăpadă și o topeau, pentru a 
se spăla cu apa obținută pe cap și pe față. În acest fel, se mențineau frumoase tot 

anul și băieții le remarcau mai repede.  
2. Sărutul eternității 
În unele zone din țară, superstiția de DRAGOBETE spune că îndrăgostiții trebuie 

neapărat să se sărute în această zi, dacă vor să rămână împreună cât mai mult timp. 
De fapt, tot de DRAGOBETE, îndrăgostiții fac o logodnă neoficială, prin care își jură 

iubire veșnică. Acest lucru îi ajută să fie împreună pe viață. 
3. Ziua distracției și a veseliei 
De DRAGOBETE , tradiția spune că nimeni nu trebuie să fie trist sau să plângă, 

deoarece așa va fi tot anul și va atrage ghinioanele asupra lui. În schimb, trebuie să 
petreacă și să se veselască, pentru ca tot anul să îi meargă bine și să aibă parte de 

voie bună. 
Sursa: www.realitatea.net/cine-era-zeul-dragobete-si-de-ce-i-se-spunea-logodnicul-pasarilor  
 

 

 Ministrul Educaţiei despre MANUALELE ŞCOLARE 
 

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a declarat că, după încheierea dezbaterii publice 
privind noile manuale, începe licitaţia publică şi, din acest moment, orice autor sau 

editură care doreşte să propună un manual, trebuie să treacă prin acest proces. 
 
Ministrul Remus Pricopie a spus că manualele digitale reprezintă un proces foarte 

complicat. "De fapt, nu manualele digitale, ci noile manuale, pentru că noi vorbim de 
un proces pe care trebuie să îl luăm de la capăt", a spus Pricopie, după ce a participat 

la masa rotundă organizată de Comitetul Sindical European pentru Educaţie şi 

http://www.realitatea.net/tag/dragobete_43512
http://www.realitatea.net/cine-era-zeul-dragobete-si-de-ce-i-se-spunea-logodnicul-pasarilor
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Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, în cadrul proiectului "Dialogul social 
sectorial la nivel European". 

 
Ministrul a precizat că anul trecut a spus că dacă se lucrează pe acest subiect, sunt 
şanse ca în septembrie 2014 să avem noile manuale. 

"Ştiţi care a fost reacţia unor editori, pentru că ar fi nedrept să spun reacţia editorilor. 
Au fost, din punctul meu de vedere, două temeri: prima ar fi că se stabilesc noi reguli 

ale jocului, fără ca dumnealor să fie consultaţi şi să ştie, şi a existat temerea că unii 
sunt avantajaţi în raport cu alţii, în special ca urmare a timpului foarte scurt. Şi au 
spus că unii poate că sunt pregătiţi, poate au ştiut dinainte, alţii nu au ştiut. Pentru a 

nu exista această suspiciune, atunci am amânat procesul cu un an, am supus 
dezbaterii publice toate documentele, astfel încât să nu mai poată nimeni să spună că 

s-au făcut peste noapte sau că nu au avut timpul suficient", a adăugat Pricopie. 
Ministrul a mai spus că deşi editorii au cerut şase-nouă luni, le-a acordat mai mult 

timp. "Aceasta este zona de dezbatere publică. Mai departe, din acest moment, 
vorbim despre o licitaţie publică. Adică orice autor, editură, oricine doreşte să facă o 
propunere de manual, trece printr-un proces de licitaţie publică. Licitaţia publică se 

face după regulile privind achiziţiile publice, iar din acest moment nu cred că mai 
poate să spună cineva că sunt reguli noi. Ele au fost şi sunt în continuare pe internet. 

Singurul lucru pe care mai trebuie să îl facem este să încărcăm pe SEAP procedura de 
achiziţie", a mai spus Remus Pricopie. 
sursa: www.realitatea.net/ministrul-educatiei-anunt-important-despre-manualele-scolare 

 
 

 Persoanele cu deficiente de vedere, mai aproape de posibilitatea 
de a se informa 

 
O intreprindere sociala din Romania produce carti in format audio DAISY, pe care 

bibliotecile le pun gratuit la dispozitia nevazatorilor.  
 
Suntem tara din Europa cu cea mai mare rata a somajului in randurile 

persoanelor cu deficiente de vedere (90%). O spune un raport EurActiv din 
2012. Raportul avertizeaza ca, spre deosebire de alte tari unde se mai inregistreaza 

progrese, Romania a ramas “mult in urma”. 
 
Una dintre cauzele acestei situatii dramatice o reprezinta lipsa accesului la 

informatie. Chiar si in tarile dezvoltate, doar 5% dintre cartile publicate sunt 
disponibile si in formate pentru nevazatori (conform datelor The European Disability 

Forum). 
 
Aceasta inseamna ca, la momentul actual, cele peste 120.000 de persoane cu 

deficiente de vedere din Romania sunt nevoite sa isi “procure” singure cartile. Cel mai 
adesea, procesul este costisitor si impovarator: trebuie sa le imprumute de la 

biblioteci, sa le scaneze cu dispozitive performante, sa le converteasca in format 
digital si apoi sa le corecteze. 
 

Ingrijorati de aceste dificultati pe care le intampina nevazatorii, cativa antreprenori 
romani au decis sa ii ajute. Au creat Fundatia "Cartea Calatoare", o intreprindere 

sociala care produce carti in format audio DAISY si le vinde bibliotecilor din Romania. 

http://www.realitatea.net/ministrul-educatiei-anunt-important-despre-manualele-scolare
http://www.euractiv.com/specialreport-eye-active-ageing/sharp-contrast-jobless-levels-eu-news-515576
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=32753
http://www.fcc.ro/_old/
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Astfel, persoanele cu deficiente de vedere au acces gratuit la carti de beletristica, 
manuale scolare sau cursuri universitare. 
 

 

DAISY este abrevierea pentru “Digital Accessible Information System”, un standard 

international de accesibilizare a informatiei pentru nevazatori. Fie ca sunt in format 
electronic sau audio, cartile DAISY permit redarea cu viteza marita sau redusa a 

textului, navigarea printre sectiuni sau pagini pentru lecturare selectiva, sublinierea 
unor paragrafe sau “punerea” unor semne de carte. Astfel, cititorii nevazatori au o 
experienta similara cu cea a cititului obisnuit, fie ca folosesc cititoare speciale (in cazul 

cartilor audio) sau softuri de redare pe calculator (in cazul cartilor electronice). 
 

Fundatia “Cartea Calatoare” foloseste acest standard pentru a produce peste 30 de 
carti anual. In cazul cartilor de beletristica sau a manualelor scolare pentru copii, 
textul se inregistreaza in studio, cu voce umana, iar textele de specialitate sunt redate 

cu un soft de sinteza vocala.  
   

 

Inregistrarea unei carti audio DAISY in studio 
 

Pana acum, fundatia a produs in jur de 170 de carti, care ajung, prin intermediul 

bibliotecilor, la peste 500 de nevazatori in fiecare an. 
 
Productia de carte DAISY, doar una dintre activitatile fundatiei 

 
Fundatia “Cartea Calatoare” desfasoara si alte proiecte prin care incearca sa faciliteze 

accesul nevazatorilor la informatie si cultura.  
 
De exemplu, persoanelor nevazatoare din comunitati unde nu exista biblioteci publice 

le da posibilitatea de a cumpara cititoare DAISY (care costa aproximativ 1800 de 
RON) in rate fixe, fara dobanda. Sprijinul este acordat cu ajutorul organizatiei 

NESsT, care le-a pus la dispozitie un fond de rezerva pentru achizitionarea in avans a 
cititoarelor. 
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Un alt proiect al fundatiei a constat in accesibilizarea cartilor si cursurilor din 5 
universitati (din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si Oradea). Cu ajutorul unei 

finantari de peste 200.000 de RON din partea Fundatiei Orange, cei de la “Cartea 
Calatoare” au creat 5 centre de accesibilizare a cartilor, pe care le-au dotat cu 
imprimante multifunctionale pentru scanat si imprimat cu caractere mari, softuri de 

recunoastere a caracterelor si conexiune la Internet.  
 

In cadrul aceluiasi proiect, au oferit sponsorizari pentru 20 de studenti fara posibilitati 
financiare, astfel incat acestia sa-si poata achizitiona echipamente asistive. 
 

Pe langa aceste proiecte, Fundatia “Cartea Calatoare” colaboreaza cu biblioteci si 
centre culturale, cu care organizeaza proiectii de filme pentru nevazatori. Filmele sunt 

dublate in limba romana, iar in pauzele dintre replicile actorilor sunt introduse detalii 
despre decoruri si personaje.  
 

Sursa: www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/persoanele-cu-deficiente-de-vedere-mai-

aproape-de-posibilitatea-de-a-se-informa.html#sthash.52vbpXmx.dpuf Material realizat 

de Irina Breniuc, Redactor ResponsabilitateSociala.ro  
 

 

 Proiect RENINCO in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale 

si UNICEF  
  
In colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale si UNICEF, Asociatia RENINCO a 

inceput desfasurarea proiectului Promovarea educatiei incluzive pentru copii cu 
dizabilitati si CES in Romania, cu focalizare pe invatamantul prescolar si primar. 

 
Informatii despre proiect au fost postate si in cadrul  Retelei Europene pentru 
Educatie Incluziva si Dizabilitate – IncluD-ed  
Link: includ-ed.eu/newsandevents/promoting-inclusive-education-children-disabilities-and-sen-

romania 

  
 

 Bitdefender ofera securitate gratuita ONG-urilor din Romania 

 
Bitdefender ofera organizatiilor neguvernamentale din Romania 
solutii de securitate cibernetica, in cadrul unui parteneriat incheiat 

cu Techsoup Romania. 
Alianta dintre Bitdefender si TechSoup a demarat in iunie anul 

trecut, in beneficiul a 600.000 de ONG-uri din Statele Unite ale 
Americii, valoarea donatiilor realizate de Bitdefender pana acum prin acest program 

fiind de jumatate de million de dolari. 
Din aceasta luna, solutiile de securitate ale Bitdefender vor ajunge si la cele peste 800 
de organizatii membre ale comunitatii Techsoup Romania, iar organizatiile eligibile au 

acces la patru game de solutii complexe. 
”Ne vom indeplini misiunea de a-i proteja pe cei care au cu adevarat nevoie de noi si 

speram sa oferim un exemplu si altor companii din Romania si din Europa de Est. 
Aceasta regiune a progresat foarte mult in ultimele decenii si dorim sa sustinem 

http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/persoanele-cu-deficiente-de-vedere-mai-aproape-de-posibilitatea-de-a-se-informa.html#sthash.52vbpXmx.dpuf
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/persoanele-cu-deficiente-de-vedere-mai-aproape-de-posibilitatea-de-a-se-informa.html#sthash.52vbpXmx.dpuf
http://includ-ed.eu/newsandevents/promoting-inclusive-education-children-disabilities-and-sen-romania
http://includ-ed.eu/newsandevents/promoting-inclusive-education-children-disabilities-and-sen-romania
http://includ-ed.eu/newsandevents/promoting-inclusive-education-children-disabilities-and-sen-romania
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aceasta dezvoltare si prin actiuni de responsabilitate sociala ,” spune Catalin Cosoi, 
Chief Security Strategist al Bitdefender. 
Bitdefender Internet Security, Client Security and Management Server, Small Office 

Security si Bitdefender Antivirus for Mac sunt pachetele de produse destinate sa 
acopere nevoile de protectie informatica ale oricarei organizatii neguvernamentale din 

Romania, indiferent de marimea acesteia. 
ONG-urile care solicita produse Bitdefender si indeplinesc conditiile de eligibilitate 
achita doar o taxa modica de administrare, care permite functionarea programului 

Techsoup si extinderea sa catre si mai multe organizatii ale societatii civile din 
Romania. 

”Suntem foarte mandri ca produsele Bitdefender sunt disponibile pentru organizatiile 
neguvernamentale romanesti. Pentru noi este un nou pas important in urmarirea 
misiunii noastre: de a oferi ONG-urilor servicii de tehnologie pe care si le pot permite 

si care sa ii ajute sa faca si mai mult bine. Este insa si un angajament fata de 
industria IT romaneasca, care produce produse competitive global, si in care noi 

credem foarte mult”, spune Radu Motoc, Director Executiv al TechSoup Romania. 
Bitdefender impreuna cu TechSoup Romania, in parteneriat cu TechSoup Global, au 
inceput sa ofere ONG-urilor acces la cele mai bune produse de securitate informatica 

din lume in iunie 2013, facand disponibile produsele Bitdefender pentru organizatiile 
nonprofit din Statele Unite ale Americii. Este primul program filantropic global al unei 

companii IT romanesti - pana in acest moment 1182 de licente au fost distribuite prin 
TechSoup Global organizatiilor nonprofit, iar valoarea totala a contributiei Bitdefender 

este de aproape 500.000 USD. 
In perioada urmatoare, programul va fi extins pentru a face produsele Bitdefender 
disponibile si organizatiilor nonprofit din Austria, Australia, Belgia, Canada, Germania, 

India, Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie, Noua Zeelanda. 
 Mai multe informatii despre produse sunt disponibile pe www.techsoup.ro/bitdefender 
Sursa: www.stiriong.ro, 20.02.2014 

 

 OSF Global Services si Organizatia Salvati Copiii colaboreaza 
pentru organizarea de activitati after school pentru copiii 

defavorizati 

 
OSF Global Services impreuna cu Asociatia Salvati Copiii Iasi 
organizeaza un program after-school pentru copiii fara posibilitati 

materiale. Prin acest program, organizatorii isi propun sa  
imbunatateasca rezultatele copiilor la invatatura si sa lupte importiva abandonului 

scolar. 
Timp de 4 zile pe saptamana 15 copii din clasele 0-VIII provenind din unul dintre cele 
mai sarace cartiere din Iasi, Dallas, beneficiaza de un program after-school organizat 

de OSF Global Services in parteneriat cu Asociatia Salvati Copiii Iasi. 
Dat fiind nivelul material si educational redus al mediului in care traiesc, acestia au 

posibilitati limitate de petrecere constructiva a timpului liber si de a avea un program 
de studiu normal, ceea ce le afecteaza rezultatele scolare. De cele mai multe ori, in 
lipsa unei indrumari, copiii risca sa ramana corigenti sau chiar repetenti. 

De asemenea, lipsa utilitatilor in zona in care traiesc, cum ar fi energia electrica, apa 
potabila, incalzirea centralizata, le ingreuneaza existenta si fac imposibila continuarea 

activitatilor scolare dupa lasarea intunericului, mai ales pe timp de iarna. 

http://www.techsoup.ro/bitdefender
http://www.stiriong.ro/
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Prin programul after-school finantat de OSF Global Services in colaborare cu Asociatia 
Salvati Copiii Iasi, acestora li se asigura masa de pranz si un spatiu curat si cald in 
care isi pot face temele, sub indrumarea unor lideri specializati. In plus, copiii 

participa la diverse activitati educative: lectura, vizionarea unor filme si desene 
animate potrivite varstei, activitati de lucru manual si jocuri interactive. 

Programul va continua si in semestrul al doilea, avand drept obiectiv principal 
sprijinirea copiilor din clasele gimnaziale in finalizarea cu rezultate bune a anului 
scolar in curs. 

  
Prin aceste activitati, OSF Global Services incearca sa ofere un sprijin acelora pentru 

care educatia reprezinta singura sansa de a aspira la o viata mai buna. 
Sursa: www.stiriong.ro, 20.02.2014 

 

 

 Raport de cercetare privind nevoia de programe de tip “scoala 

dupa scoala” 
 

Raportul de cercetare privind nevoia de programe de tip Scoala dupa 

Scoala (SDS) lansat de Fundatia World Vision Romania prezinta punctul 
de vedere al parintilor cu privire la calitatea și accesibilitatea 

programului Scoala dupa Scoala in 11 judete: Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj, Constanta, 
Dambovita, Dolj, Hunedoara, Ialomita, Maramures, Vaslui si Valcea. Totodata, 
cercetarea scoate in evidenta unele aspecte pentru care trebuie gasite solutii privind 

garantarea accesului la acest serviciu si implicit asigurarea egalitatii de sanse pentru 
toti copiii. 

 
Abordarea integrata a programelor pentru copii este un punct important in 
recomandarile Comisiei Europene privind combaterea saraciei si excluziunii sociale a 

copiilor si promovarea bunastarii lor ("Preventing and tackling child poverty and social 
exclusion and promoting children’s well-being").  

"Programul Scoala dupa Scoala poate sa raspunda unor probleme majore de pe 
agenda publica a ultimilor ani: absenteismul scolar, parasirea timpurie a scolii, 
procentele tot mai mici de promovabilitate la examenele nationale. Este o oportunitate 

de a aduce serviciile educationale si sociale in jurul copilului, pentru a raspunde 
nevoilor individuale si pentru a asigura accesul egal la educatie si integrare sociala. 

Credem ca includerea acestui program in Legea Educatiei Nationale dar si serviciile 
infiintate pana in acest moment sunt pasi importanti in acest sens. Dezbaterea pe 

care ne-o dorim este legata de garantarea accesului copiilor la acest tip de servicii si 
de asumarea politica a acestui program. Speram ca rezultatele studiului sa convinga 
decidentii politici de necesitatea prioritizarii investitiei in copii folosind inclusiv 

Fondurile Europene care vor fi disponibile incepand cu acest an" a declarat Daniela 
Buzducea, Director de Advocacy World Vision Romania. 

 
Date din studiu: 

- Gradul de accesare al programelor de tip Scoala dupa Scoala  

- Mai putin de un sfert dintre copii au frecventat un serviciu public sau privat SDS 
in 2012-2013 

- 5,6 % dintre parinti au afirmat ca au accesat  pentru copii servicii private de tip 

http://www.stiriong.ro/
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SDS 
- 72,8 % din parinti si-ar dori sa isi inscrie copilul intr-un program SDS contra 

unei contributii fie si minime. Cei mai dispusi sa plateasca sunt cei din mediul 

urban (52,2%). In prezent locurile disponibile ar acoperi doar 41,5% din nevoi, 
respectiv 28,2% in servicii publice și 13,3 % in servicii private. 

 
Principalele motive pentru care copiii nu merg la SDS: 

- 37% din parinti afirma ca primul motiv este  lipsa serviciilor din comunitatea 

unde invata copilul, pur si simplu acestea nu exista 
- 15,2% din parinti afirma ca bunicii supravegheaza nepotii 

- 11,7% din parinti considera costul prea mare pentru programul SDS; 81,1% 
dintre serviciile SDS actuale functioneaza in regim de serviciu platit. Costurile in 
unele cazuri pentru un serviciu privat sunt prohibitive si genereaza surse de 

inegalitate intre copii. 
 

Cat s-ar plati pentru programul SDS? 
- Din cei 72,8 % parinti care ar fi dispusi sa aloce o suma de bani pentru 

program,  37,9% ar aloca sub 100 lei lunar/per copil iar 25,9 % ar aloca intre 

100 -200 lei lunar/per copil. Sumele pe care parintii sunt dispusi sa le plateasca 
pentru un program SDS difera in functie de mediul de rezidenta, venitul mediu 

al familiei si numarul de copii. Parintii din mediul rural, intr-o proportie mai 
mare fata de cei din urban, declara ca nu pot aloca nici un ban pentru program 

sau sumele alocate sunt de sub 100 lei/luna/copil. In acelasi timp, chiar daca 
vorbim de procente deosebit de mici, sume de peste 100 lei/luna/copil, sunt 
disputi sa plateasca mai multi parinti din mediul urban (52,2%) fata de mediul 

rural (18,3%). 
 

“Avand in vedere diferentele mari cu privire la disponibilitatea parintilor de a plati 
pentru un asemenea serviciu, se impune re-analizarea programului SDS ca serviciu 
socio-educational integrat. Fiecare serviciu creat in comunitate trebuie dezvoltat in 

stransa legatura cu serviciile sociale si centrat pe nevoile unice ale copilului si familiei 
pentru a asigura cu adevarat egalitatea de sanse la educatie a copiilor” a completat 

Daniela Buzducea.                                                                                                   
  
 “Lansarea raportului si dezbaterea arata dorinta noastra de a sprijini autoritatile sa ia 

deciziile cele mai bune pentru copii, pe baza informatiilor concrete din teren si a 
modelelor care au fost testate cu succes si care pot constitui o baza solida pentru 

imbunatatirea serviciilor de baza pentru copii” a declarat Catalin Popa, director 
executiv World Vision Romania. 
 

La dezbaterea organizata cu ocazia lansarii acestui raport, au participat reprezentanti 
ai autoritatilor centrale, mediului academic dar si ai comunitatilor partenere World 
Vision Romania si ai ONG-urilor. Acestea din urma au impartasit audientei din 

experienta lor si au vorbit despre solutiile de implementare pe care le-au gasit. 
Evenimentul a fost moderat de Oana Cuzino, ambasador al fundatiei World Vision 

Romania. 
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Demersurile Fundatiei World Vision Romania in ceea ce priveste dezvoltarea de servicii 
socio-educationale au inceput in urma cu 4 ani si au inclus desfasurarea de proiecte 

intergrate in mai multe comunitati. Proiectele pilot de tip Scoala dupa Scoala  s-au 
implementat in doua comunitati rurale si o comunitate urbana. De asemenea, in 2011, 
organizatia a realizat o cercetare relevanta la nivel national care a analizat 

oportunitatea crearii de servicii de tip Scoala dupa Scoala din perspectiva copiilor, 
parintilor si cadrelor didactice 
Sursa: www.stiriong.ro 

 

 Activitatea de voluntariat va fi considerata experienta 
profesionala 

 
Senatul a adoptat, in calitate de prima Camera sesizata, o initiativa 

legislativa initiata de un grup de parlamentari PSD, PNL, PC si UNPR, 
printre care Elena Federovici, Gabriela Firea, Nicolae Banicioiu, Eugen 
Bejinariu, Ana Birchall, Liviu Ciuca, Petre Daea, Alina Gorghiu, Liviu 

Harbuz, Ovidiu Iane, Rodica Nassar, Cosmin Necula, Nini Sapunaru si 
Viorel Stefan. 

Potrivit proiectului, prin care va fi abrogata Legea voluntariatului adoptata in anul 
2001, voluntarii vor putea primi din partea organizatiei gazda un certificat de 
recunoastere a competentelor dobândite prin voluntariat. 

Initiatorii precizeaza, in expunerea de motive la propunerea legislativa, ca, potrivit 
ultimului Eurobarometru, din 2010, Romania are aproximativ 4,4 milioane de 

voluntari, respectiv 20 la suta din populatia tarii, având una dintre cele mai scazute 
medii de implicare in comunitate din Europa. 
Potrivit aceluiasi studiu, media europeana de implicare in activitati de voluntariat 

ajunge la 40 la suta, culminând cu Norvegia, unde 80 la suta din populatie se implica 
in activitati de voluntariat. 

Autorii proiectului precizeaza ca echivalentul contributiei financiare a voluntariatului la 
PIB atinge, in state precum Austria, Olanda si Suedia, intre 3 si 5 la suta din PIB. 
Sursa: www.stiriong.ro, 19.02.2014 

 

 Licee Albastre. Tinerete fara violenta 

 

Avon, Fundatia Sensiblu si Cornel Ilie au lansat proiectul “Licee 

Albastre”, un program educational adresat liceenilor, pe tema “Violenta 
in cuplurile de adolescenti”. 

  
 „Cand vad ca prietenele mele accepta sa fie injosite de catre cei pe care ii numesc 
“iubiti”, ma revolt si ma gandesc ca eu nu vreau sa am niciodata un iubit, daca asta 

presupune relatia cu un baiat”- I.B. – clasa a X-a, liceu din Bucuresti. 
 

Primul incident violent se petrece la 16 - 18 ani.  
Acest proiect face parte dintr-un program amplu de educare a tinerilor, inceput de 
Avon in 2012 prin sesiunile interactive pe tema “Abuzul emotional asupra 

adolescentilor”. Vor fi implicati peste 1000 de elevi de liceu din 10 orase din Romania. 
Prin intermediul acestor intalniri ne dorim sa transmitem adolescentilor un mesaj cu 

privire la impactul pe care il poate avea pe termen lung o relatie de cuplu conflictuala. 

http://www.stiriong.ro/
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Vom crea contextul recunoasterii manifestarilor violente in propriile relatii de cuplu 
sau ale celorlati, punand accent pe identificarea modalitatilor de a iesi dintr-o relatie 
de acest tip. 

 
Concurs de eseuri “Povestea din Liceul meu Albastru” 

Pentru a-i implica pe liceeni din intreaga tara lansam si concursul de eseuri “Povestea  
din Liceul meu Albastru”. Intr-un eseu de maxim 300 de cuvinte, acestia trebuie sa ne 
povesteasca ce inseamna violenta, cum ii schimba pe oameni sau ce plan ne propun 

sa luptam impotriva violentei in cuplurile de adolescenti. Tema concursului este “Nu 
dau SHARE violentei”. 

“In liceu te decizi ce vrei sa fii, un invingator sau un ratat. Aceasta este perioada in 
care intelegi cum se simte dragostea, dar inveti cum arata si gelozia”, declara Cornel 
Ilie. In timpul sesiunilor, alaturi de Cornel Ilie, se va afla si Simona Burduja, 

psihoterapeut al Fundatiei Sensiblu. 
Sursa: www.stiriong.ro, 18.02.2014 

 

 Organizatiile neguvernamentale au coltul lor la Dilema Veche 

 

„Coltul societatii civile” - un spatiu in care vorbim despre ONG-uri 

din Romania, proiectele lor si lucrurile pe care le fac pentru grupurile 
sau cauzele carora li se adreseaza. 

Website-ul publicatiei Dilema Veche gazduieste rubrica “Coltul societatii civile”, 
dedicata ONG-urilor, realizata in parteneriat cu Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii 

Civile (FDSC). In fiecare saptamana vor fi prezentate exemple de proiecte ce au reusit 
sau isi propun sa aduca o schimbare in bine. Servicii sociale, activitati educative, 

studii, evenimente, propuneri legislative, voluntariat, apararea drepturilor omului, 
protejarea parcurilor sau a unor specii pe cale de disparitie si altele modele de 
implicare in imbunatatirea a ceea ne priveste pe fiecare dintre noi: societatea 

romaneasca. 
“Organizatiile neguvernamentale  fac o sumedenie de lucruri remarcabile, putini afla 

despre activitatile lor. Fie ca nu considera  promovarea  o prioritate, fie ca nu au 
resursele necesare pentru a-si face proiectele vizibile, raman necunoscute o multime 
de gesturi si fapte care ar putea sa ii inspire si pe cei care nu se afla in mod curent in 

apropierea unei organizatii neguvernamentale.  Impreuna cu Dilema Veche, aratam ce 
au facut ONG-urile si speram intr-un efect de bulgare de zapada: experienta si 

rezultatele deja obtinute vor inspira poate cititorii sa inceapa propriile proiecte in 
beneficiul public sau sa se alature unora deja existente.” – spune Ionut Sibian, 
directorul executiv al FDSC. 

Printre initiativele prezentate se gasesc proiecte finantate prin cele trei programe 
gestionate de FDSC: Fondul ONG, finantat prin Granturile SEE si norvegiene 2009 – 

2014 , Fondul pentru Inovare Civica, program realizat cu sprijinul fondurilor stranse 
de la companii responsabile social si Programul de Cooperare Elvetiano-Roman, 
finantat prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa. 

  
“Viata de dupa heroina”, primul articol din serie, vorbeste despre Ionut de la Carusel, 

care a consumat heroina timp de zece ani. Ionut a renuntat la consum dupa aproape 
doi ani de tratament specializat si asistenta din partea asociatiei Arena. In prezent 
este coordonatorul serviciului de seringi pus la dispozitie de asociatia Carusel prin 

http://www.stiriong.ro/
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centrul Caracuda, aflat in cartierul Ferentari din Bucuresti.  
Sursa: www.stiriong.ro, 14.02.2014 

 

 27 februarie – Ziua Internationala a Ursului Polar  

Pe 27 februarie este Ziua Internationala a Ursului Polar, un animal ce traieste in zona 

Oceanului Artic si este cel mai mare pradator intalnit pe uscat. Ursul polar este un 
animal protejat de lege, fiind pe cale de disparitie.  

Ziua Internationala a Ursului Polar sarbatoreste cel mai mare carnivor din lume.  
Sursa – ziare.com 
 

 

 Noi lansări editoriale. Dan Puric - “Suflet românesc“ 
 

 

Cartea “Suflet românesc” poate fi considerată o parabolă a re-configurării spirituale a 
unei generaţii, care, pentru a creşte, trebuie să se uite spre trecut, şi nu spre viitor. 
Spaţiul sufletului românesc este redescoperit în stil picaresc. Călătoria, întâlnirile cu 

oamenii şi întâmplările simple devin motiv de meditaţie asupra condiţiei românului şi 
românismului. 

Dan Puric revine în lumina reflectoarelor cu aceeaşi forţă şi aceeaşi subtilitate 
binecunoscută. O izbucnire de revoltă, umor şi speranţă. O metaforă care ridică omul 
românesc din mizeria acestei lumi, pentru a-i dezvălui o perspectivă mistică asupra 

istoriei, de natură să-l facă să renască. O probă de inegalabil talent şi o excepţională 
virtuozitate în exprimarea artistică. 

Dan Puric spune, prin pantomimă, povestea ieşirii din comunism a poporului român, a 
încercării lui de adecvare la sistemul occidental, cu preţul unor umilinţe şi a unor 
suferinţe majore, în absenţa unei adevărate înţelegeri din partea Occidentului. Finalul 

spectacolului este dătător de nădejde… 
“Dedic acest spectacol poporului român, frumuseţii lui interioare necorupte, care într-o 

zi il va ajuta să se refacă. Iubind această frumuseţe va avea puterea ca odată plecat 
în lume să-i tămăduiască şi pe alţii”, afirma Dan Puric. 
 

Cum e noua carte a lui Dan Puric? 

http://www.stiriong.ro/
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Este literatură autentică, un mod radical de a spune “Nu!”, confuziei dintre aparenţă şi 
valoare, dintre idee şi idealuri. Nu există nicio urmă de profetism sau de violenţă, în 

paginile acestei cărţi, ci o blândeţe caldă, arhaică în modul de adresare şi în 
compoziţia textelor. 
Cartea este scrisă cu durere şi bucurie, iar o parte dintre motivele cunoscute, şi din 

scrierile anterioare, sunt reluate în altă notă, una mai gravă, într-un enunţ nou, 
metaforic. 

Se poate afirma că scriitura acestei cărţi reprezintă o modalitate de exercitare sinceră 
a unei misiuni civice. Este ca o mărturisire care se exprimă cu luminozitate, printr-un 
demers literar susţinut de coordonate clare: a cugeta, a plăsmui, a simţi şi a presimţi 

devenirea dar, şi criza spirituală şi culturală a neamului românesc. 
Lectura cărţii dezvăluie un adevărat scriitor. Autorul apelează, de astă dată, la retorica 

populară a basmelor, pildelor şi a parabolelor cu o fineţe dialectică extraordinară. 
Diversitatea formală, de la anecdotă la eseu şi legendă, dă cărţii dinamica necesară şi 

suportul pentru proiectarea tulburătoare a unei “fiziologii” a românului în 
contemporaneitate, aflat la răscrucea dintre şansă şi catastrofă istorică. 
Autorul nu oferă soluţii, ci încearcă să redescopere dimensiunile contemporane ale 

spiritualităţii româneşti. 
Cartea confirmă adevăruri la care nu vrem să ne gândim şi realităţi pe care nu vrem 

să le acceptăm. 
“Suflet românesc” este, în esenţă, biografia fiinţei româneşti, aşa cum o cunoaşte Dan 
Puric. 
www.cotidianul.ro, autor Magdalena Popa Buluc, 17.02.2014 

 

 

O primavara frumoasa si cu multe reusite sa inceapa! 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.cotidianul.ro/

