Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
– 2013
Axa prioritară: 1. Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”

e-Incluziune: un proiect inovativ al Universităţii Lucian Blaga din
Sibiu pentru creșterea accesului la învățământul superior
al persoanelor cu dizabilități
Înscrie-te în Proiectul e-Incluziune și beneficiază de șanse egale
în accesul la educația universitară
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Partenerii proiectului
Lider: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Partener 1: Universitatea de Vest din Timișoara

www.ulbsibiu.ro
www.uvt.ro

Cei interesați sunt invitați să se înscrie în baza de date a proiectului la adresa de email corina.marin@ulbsibiu.ro .
Vă așteptăm!
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Artterapie pentru copii, tineri și adulți cu deficiență de auz
Timişoara - Săptămâna Internaţională a Surzilor este
celebrată, la nivel mondial, în ultima săptămână din
septembrie, iar ultima duminică din septembrie,
reprezintă Ziua Internaţională a Surzilor.
Sărbătorită în toată lumea, această zi are rolul de
conştientizare a societăţii, a autorităţilor publice, cu
privire la comunitatea surzilor, cu accent pe
îmbunătăţirea drepturilor persoanelor cu deficienţe de
auz, acces la educaţie, acces la tehnologie şi servicii de
informare.
Luni, 29 septembrie 2014, la ora 15, la sediul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
“Constantin Pufan”, situat pe strada Bucegi nr.2, Timişoara, va avea loc proiectul CÂND
MÂINILE VORBESC, proiect co-finanţat de Consiliul Judeţean Timiş - artterapie pentru copii,
tineri şi adulţi cu deficienţă de auz.
Sursa: TimisoaraExpress.ro

Egalitatea de şanse, promovată în rândul angajatorilor
Reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă
Sălaj desfăşoară în aceste zile o campanie în rândul
angajatorilor de la noi din judeţ. Campania are ca
scop verificarea modului în care angajatorii respectă
egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi.
În perioada 24-26 septembrie în Sălaj se desfăşoară
Campania Naţională privind egalitatea de şanse şi
tratament între femei şi bărbaţi intitulată „Femeie sau
bărbat, ai aceleaşi drepturi”.
Obiectivele campaniei sunt: verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii
nr. 202/2002, republicată, care reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse
şi tratament între femei şi bărbaţi, în domeniul muncii; eliminarea tuturor neconformităţilor
constatate prin dispunerea de măsuri de intrare în legalitate, dar şi stabilirea măsurilor care
se impun pentru interzicerea discriminării utilizată de angajator, în legătură cu relaţiile de
muncă.
Sursa: Salajeanul.ro

Studenții din Timișoara acuză diminuarea bugetului educației
Organizația Studenților din Universitatea de Vest
din Timișoara (OSUT) condamnă și în acest an
lipsa de responsabilitate a guvernanților care, la
ultima rectificare bugetară, a decis să diminueze
bugetul educației. Deși acest domeniu a primit încă de la începutul anului fonduri mult sub
nivelul necesităților, nerespectându-se nici în acest an Legea Educației Naționale nr. 1/2011
care prevede alocarea a 6 % din PIB pentru educație, în momentul de față si bugetul acesta
este diminuat cu suma de 5,5 milioane de lei, lucru ce se răsfrînge direct asupra studenților,
unii dintre beneficiarii direcți ai educației.
Chiar dacă universitatea oferă burse de ajutor social, valoarea acestora este mult prea mica,
iar abandonul scolar are o rată destul de ridicată chiar și la UVT, una dintre cauze fiind că
studenții proveniți din medii defavorizate nu își permit să locuiască în chirie sau să plăteasca
taxe la un nivel foarte ridicat și sunt oarecum constrânși să renunțe la studii.
Sursa:

TimisoaraExpress

Tineri inovatori din 7 tari europene
interactioneaza la Timisoara
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultura
Timiş organizeaza, in data de 18 septembrie
2014, cu incepere de la ora 9.30, conferinţa de
incheiere a proiectului „NO-BLE IDEAS”, la
Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bdul.
Eroilor de la Tisa, nr. 22 - Sala Europa.
Proiectul “Young InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food
Sector” (Reţeaua tinerilor inovatori pentru idei sustenabile in sectorul agro-alimentar) este
finantat de Uniunea Europeana prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Sud-Estul
Europei.
Proiectul, demarat in octombrie 2012, are ca scop promovarea si sustinerea tinerilor inovatori
prin idei aplicabile in domeniul agro-alimentar, ajutandu-i sa se dezvolte si prezenta, dar si de
a accesa oportunitati de finantare/colaborare pentru intrarea pe piata in domeniu.
Dupa 2 ani de implementare, prin activitati si initiative dezvoltate, conferinta finala este o
ocazie unica de prezentare a rezultatelor direct cuantificabile, dar si de ascultare a marturiilor
„live” ale actorilor implicati, prin intermediul transmisiilor live si interactiunii cu cele 7 tari
partenere: Italia, Slovenia, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Albania si Romania.

Sursa: Timisoara Express.ro

Tu dai tonul la egalitate! Festivalul Egalităţii de Gen, Sibiu 19-21 septembrie 2014
Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen,
A.L.E.G. şi partenerii săi cheamă tinerii să dea tonul la
egalitate şi să schimbe aceste percepţii în cadrul
Festivalul Egalității de Gen, arătând că există şi o altă
Femeie şi un alt Bărbat, care ies din tipare şi pot
interacţiona de la egal la egal. Festivalul Egalităţii de Gen
este o campanie de conştientizare organizată anual de
A.L.E.G. care atrage atenţia că violenţa împotriva
femeilor este favorizată de prejudecăți şi stereotipuri.
Programul Festivalului Egalitatii de Gen :
Biblioteca Vie (Librăria Habitus, 20 septembrie ora 11)
De când nu ai mai citit o carte? Dar un om? La Biblioteca
Vie, cărţile sunt oameni pe care îi poţi împrumuta.
Proiecţie de teatru invizibil (Bicicleta Pub, 20
septembrie, ora 19.00)
Cu sprijinul Tursib S.A. si Mojo By Our Coffee Shop, A.L.E.G. a realizat începând din luna
august filmări cu camera ascunsă pentru a surprinde reacţiile sibienilor la situaţii de violenţă
jucate de actori profesionişti, dar pe care publicul le-a perceput ca situaţii reale. Teatrul invizibil
este o formă de teatru social, educativ, în care publicul nu este dinainte avertizat că are loc o
piesă de teatru şi află acest lucru doar la sfârşit.
Filme (Librăria Habitus, 19 septembrie ora 11, 21 septembrie ora 18.00)
Corpul meu îmi aparţine! este un film ce va putea fi vizionat în premieră, produs de A.L.E.G.
în cadrul proiectului „Corpul meu îmi aparţine – violenţa sexuală în rândul tinerilor,
conştientizare şi centru de consiliere” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014 în cadrul
Fondului ONG România.
Harta interactivă a discriminărilor urbane (cort festival Piaţa Mică, 19 septembrie ora
17.00)
Partenerii noștri din Coaliţia pentru Egalitate de Gen, de la organizaţia AnA din Bucureşti,
lansează sibienilor întrebarea: Unde în Sibiu te-ai simţit vreodată discriminat/ă pentru că eşti
femeie sau bărbat? Pe o hartă uriaşă a Sibiului trecătorii vor putea marca instituţiile sau
locurile unde au avut experienţe de discriminare. La final, fotografia hărţii cu legenda ei va fi
făcută publică şi transmisă către Primărie şi alte instituţii abilitate pentru a rezolva o parte din
problemele semnalate.
Gender Treasure Hunt (start la Librăria Habitus, 21 septembrie, ora 13.00)
Este un concurs cu premii pentru liceeni, cu căutare de indicii şi rezolvare de sarcini amuzante.

Sursa: WEDU.ro

Dizabilitatea, o problemă la nivel global
Multe persoane cu dizabilități nu beneficiază de
acces egal la sistemul de sănătate, educație și șanse
de angajare, nu primesc serviciile specifice de care
persoanelor cu dizabilități au nevoie, fiind astfel
excluse de la activitățile vieții de zi cu zi.
Ca urmare a intrării în vigoare a Convenției cu privire
la drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD) a
Națiunilor Unite, se înțelege tot mai mult că
dizabilitatea este o chestiune ce ține de drepturile omului. Dizabilitatea este de asemenea și
o problemă importantă de dezvoltare cu tot mai multe cercetări care evidențiază faptul că
persoanele cu dizabilități se confruntă cu sărăcia și cu rezultate socio-economice mai proaste
decât persoanele fără dizabilități. În ciuda magnitudinii acestei chestiuni, există o lipsă atât în
ceea ce privește conștientizarea problemei cât și în ceea ce privește informația științifică
legate de dizabilitate. Nu există un acord cu privire la definițiile dizabilității și nu există foarte
multe informații comparabile la nivel internațional despre prevalență, distribuția și tendințele
dizabilității. Există puține documente care să ofere o compilație și care să analizeze
modalitățile prin care statele au elaborat politici și soluții care să vină în întâmpinarea nevoilor
persoanelor cu dizabilități......mai mult

Sursa: Mednews.md

Camera senzoriala, benefica pentru copiii cu dizabilitati. Terapia este uzuata in
scolile din afara
Terapia senzorială face minuni în cazul copiilor cu dizabilităţi. Prin intermediul unor camere
speciale inundate cu lumini spectaculoase, muzică de relaxare şi aparatură care stimulează
simţurile, copiii reuşesc să-şi depăşească limitele. Pentru o zi, o astfel de cameră va fi pusă
gratuit la dispoziţia părinţilor şi a terapeuţilor interesaţi în Bucureşti.Alex are o deficienţă de
limbaj, dar după câteva minute de terapie simte nevoia să comunice mai mult.Fibrele optice
pe care le ia în braţe îl relaxează complet şi poate socializa brusc mult mai uşor.Faptul că la
sfârşit m-a pupat şi a zis mulţumesc, cred că pentru o primă şedinţa şi-a atins scopul, a
declarat psihologul terapeut Cristina Munteanu.
Camera senzorială este benefică pentru orice copil, indiferent că are sau nu probleme. Dar
are rezultate spectaculoase în randul copiilor cu dizabilitate.Copii cu tulburări din spectrul
autism, cărora li se reduce agresivitatea sau autoagresiviatea, care încep să comunice, să
silabisească mai mult, a mai spus psihologul terapeut. Mai mult...

Sursa: Observatorul.ro

Inventia unui elev din Deva poate schimba viata a milioane de oameni
Inspirat de situaţia unui prieten nevăzător al
bunicului său, un adolescent din Deva, Cristian
Dragomir, a creat, împreună cu un prieten,
ochelarii cu senzori care îi avertizează, prin
vibraţii, pe purtători dacă au obstacole în drum.
Invenţia a fost premiată la un concurs organizat
de Microsoft.
Cristian Dragomir este elev în clasa a XI-a la
Colegiul Naţional "Decebal" din Deva şi, în timp
ce alţi adolescenţi chiulesc de la ore ca să lenevescă pe o canapea într-un bar, băiatul
de 17 ani şi-a petrecut timpul documentându-se şi, în final, inventând un dispozitiv
care îi avertizează pe nevăzători dacă au obstacole în faţă.
Cristian a fost ajutat de un prieten cu doi ani mai mare, Cornel Amariei, la crearea
ochelarilor cu senzori, obţinând astfel premiul întâi la faza naţională a concursului
"Imagine Cup", organizat de Microsoft în luna aprilie.
Inovaţia a fost premiată în cadrul secţiunii "World Citizenship", al cărui scop a fost
crearea celui mai bun software destinat rezolvării problemelor sociale.
Sursa: Observatorul.ro

