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Zâmbește cu încredere.
Sănătate orală pentru toți!
Martie 2020

1. Dinții sănătoși sunt importanți pentru
sănătatea ta.
2. Spală-te pe dinți de cel puțin de 2 ori/zi,
dimineața și seara.
3. Spală-te pe dinți după fiecare masă.
4. Folosește o pastă de dinți cu fluor.

10

Recomandări
pentru
sanătatea
ta
orală

5. La fiecare spălare, perie-ți dinții timp de cel puțin 2 minute.

6. După spălare, curăță spațiile dintre dinți cu ață dentară
sau duș bucal. Apoi clătește-te cu apă de gură.
7. Schimbă periuța de dinți în fiecare lună.

8. Evită dulciurile și băuturile îndulcite.

9. Fumatul și consumul de alcool dăunează
sănătății tale orale.
10. Mergi periodic pentru control la medicul
stomatolog.
JJ Asociaţia
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ACEST POSTER ESTE DESTINAT COPIILOR
Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a
sănătății și educație pentru sănătate al
Ministerului Sănătății - pentru distribuție gratuită
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Un sincer ”La mulți ani !”
La început de Mărțișor Directorul Diviziei Civice Voluntare a mai adăugat o
floare în frumosul buchet al vieții. Dorim să redăm unul dintre frumoasele
mesaje ce i-au fost adresate de voluntari.

La mulți ani domnule general Vasile Ciornei! Vă doresc o zi cât mai frumoasă, alături de familie si cei dragi
dumneavoastră!!
Țin să vă mulțumesc pentru rolul pe
care l-ați avut în ultimii ani la Divizia Civică Voluntară, de președinte al asociației,
organizator, coordonator de proiecte, instructor și „tată” al tinerilor participanți în
acest proiect. În decursul a 4 ani de zile de
când particip la acest proiect, am luat parte
la nenumarate activități și proiecte alături
de dumneavoastră, ceea ce a fost o plăcere pentru mine deoarece am învățat multe
pe parcursul lor, atât a evenimentelor cât și
de-a lungul ședințelor de pregătire ale detașamentului la care am luat parte, am condus și în final am ajuns să predau la rândul
meu aceleași cunoștințe pe care le-am acumulat. Sunteți un om deosebit prin munca
și efortul pe care îl depuneți în conducerea
asociației și pentru asta vă stimez, deoarece noi tinerii am avut de câștigat momente
frumoase alături de dumneavoastră, atât
la Divizie cât și în Tabăra Națională de la
Sângeorz-Băi, unde am luat parte 3 ani la
rând.
Domnule general, ați avut o mare influență asupra mea, pe parcursul anilor evoluând de la un tânăr „speriat”, așa cum obișnuiți să îmi aduceți aminte, un baiat care
fugea de responsabilități, la un voluntar al
asociației în primul an, lider de detașament
în cel de a doilea (la recomandarea Lenei și
cu permisiunea dumneavoastră) și instructor în cadrul diviziei în cel de al treilea.
Sper să putem continua activitatea pe viitor și să auzim numai de bine.
Cu mult respect, va urez încă o dată LA
MULTI ANI!
Cu drag, Iancu Cristian,
membru și fost lider al detașamentului
A. D. Xenopol!
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ÎN LUNA MARTIE, FEMEIA ...
DE LA ISTORIE LA REALITATE
Ca eternă poveste, femeia este similară cu infinitul, care nu are nici
început şi nici sfârşit. Pe parcursul
acestui interval însă, când ne raportăm la ea, trăim absolut toate stările
sufleteşti, de la extaz la agonie şi invers. Lucrurile acestea le ştim mai ales
din operele poeţilor şi ale scriitorilor,
dar şi din viaţa de zi cu zi. Cu toate
aceste evaluări, mai presus de toate femeia este şi o fiinţă socială şi istorică,
pentru că a făcut istorie şi nu oricum.
Luna martie este cunoscută la nivel
internațional mai ales datorită zilei de
8 martie, Ziua femeii. Adevărul este
caă întreaga luna este dedicată doamnelor și domnișoarelor. Martie este
declarată drept luna femeii la nivel internațional ca urmare a contribuției pe
care o dețin femeile în istorie și în societatea contemporană. În anul 1911 ziua
de 8 martie a fost pentru prima dată
sarbatorită drept Ziua Internațională a
Femeii în Europa. În multe state europene, dar și de peste ocean, drepturile
femeilor reprezentau un subiect politic
aprins. Sufragiul femeilor, dorința de
a participa la vot, reprezintă o prioritate pentru multe organizații feministe.
Însa odată cu criza economică din
1930, care s-a resimțit la nivel mondial,
iar apoi cel de-al doilea război mondial, drepturile femeilor nu au mai reprezentat o prioritate. În anii 1950 și 1960,
ca urmare a “problemei” evidențiate –
femeile casnice care renunțau la aspirații profesionale și intelectuale pentru
viața de familiă – mișcarea a reînviat.
Dorința de eliberare a femeilor, intereJJ Asociaţia
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sul în problemele lor dar și realizările
lor din decursul istoriei au reînviat.
Până în anii 1970 s-a reușit introducerea multor femei în istorie, așa cum
era predată copiilor la școală, însă nu
erau informațiile complete. Multe universități au început să includă în programa lor de studiu istoria femeilor și
alte domenii vaste de studiu similare.
În 1978 în California, prin Forța
Sarcinii în Educație a Comisiei Sonoma cu privire la Statutul Femeilor,
a început celebrarea unei Săptămâni
de Istorie a Femeilor, aleasă să coincidă cu Ziua Internațională a Femeii, 8 martie. Reacția la scară largă a
fost una pozitivă, școlile începând
să găzduiască propriile programe
de acest gen. Apoi, s-a dorit declararea sa la nivel național, prin intermediul unei hotărâri a Congresului.
Trei ani mai târziu, Congresul SUA
a stabilit legal Săptămâna Naționala a
Istoriei Femeilor. Această recunoaștere
a încurajat o participare și mai largă în
cadrul său, iar școlile s-au concentrat
pe proiecte speciale și expoziții care
celebrau istoria femeilor. Organizațiile au sponsorizat discursuri tematice
și au fost distribuite materiale tipărite despre aportul femeilor notabile.
În anul 1987, Congresul a extins la
cerere săptămâna la o întreagă lună și a
emis începând de atunci când o hotărâre anuală, cu sprijin vast, pentru Luna
Istoriei Femeilor. Președintele SUA la
rândul său a emis o proclamație specială pentru această lună. Pentru a extinde
suplimentar istoria femeilor în curri-
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cula de istorie, s-a discutat înființarea
unui Muzeu Național al Istoriei Femeilor în Washington, menit să crească
gradul de conștientizare și cunoaștere
asupra impactului femeilor în istorie.
Un moment cu adevărat revoluţionar în repoziţionarea femeii pe firul istoriei şi în societate îl constituie
apariţia creştinismului. A învăţăturii
creştine, care a schimbat complet statutul, din femeia-sclav în cea de femeie-partener, asigurându-i un rol decisiv
într-o deplină comuniune cu bărbatul
în menţinerea şi perpetuarea familiei
ca celulă de bază a societăţi, câştigând
şi un număr important de libertăţi şi
domenii de acţiune. Lucrul acesta îl
putem foarte bine constata comparând statutul chiar de azi al femeii
musulmane cu cel al femeii creştine.
Cu toate aceste înnoiri, cărora, ulterior, li s-au adăugat şi altele de natură laică, (dreptul la viaţa socială, la
vot, la conducerea unor activităţi şi
instituţii), femeia continuă să fie discriminată, în raport cu bărbaţii, deşi în
decursul vremii şi-a dovedit de nenumărate ori calităţile umane şi, putem
spune, bărbăţia. Chiar mai ceva decât
bărbaţii, atât pe vremuri de pace (educaţia copiilor, întreţinerea gospodăriei, a familiei) cât şi în vremuri de
restrişte (invazii, războaie etc.,), prin
ducerea greului în lipsa bărbaţilor, şi
chiar prin nenumărate acte de vitejie.
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Dacă femeia este elogiată în săptămâna 1 - 8 Martie, nu acelaşi lucru
se întâmplă în viaţa de toate zilele.
Mijloacele mass-media ne oferă zilnic
imagini în care forţa brutală a bărbaţilor guvernează relaţiile de cuplu. Cu
toate că femeile şi-au dovedit calităţile şi capacitatea de a face faţă oricărei
provocări, fie şi în privinţa conducerii societăţii, bărbaţii, aflaţi pe poziţii
avantajoase nu se lasă foarte convinşi
şi, ca urmare, din motive de a nu pierde competiţia, amână la nesfârşit aplicarea principiului egalităţii de şanse.
Deocamdată, femeile domină numeric, aproape peste tot în lume, cu
unele excepţii. Dar nu este exclus ca,
peste vreme, această dominare punctuală să devină una generală şi totală.
Pentru că, natural, lucrurile se îndreaptă, chiar dacă mai anevoios, în această
direcţie. Deocamdată, la nivel de politică globală, toată lumea este de acord
cu creşterea rolului femeii în societate, și mai ales la nivel de conducere.
Cu timpul, egalitatea socială mult
trâmbiţată între bărbaţi şi femei se va
realiza. Cu ce costuri, rămâne de văzut.
Probabil, tradiţionala familie va avea
cel mai mult de suferit. Dacă femeia va
împrumuta prea mult din comportamentul masculin, cine va mai naşte copii şi cine se va mai ocupa de treburile
casei, de educaţia acestora? Societatea
însăşi va arăta altfel, dar cu foarte multe dezechilibre în desfăşurare. Adevărul este că în acest proces evolutiv poziţionarea femeii devine determinantă.
JJ Asociaţia
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Studiind fenomenul în dinamica
sa, nici egalitatea aceasta, dacă în cele
din urmă va exista, nu va avea o viaţă veşnică. Categoric, unul dintre cei
doi competitori o va lua înainte. Avem
toate motivele să credem că, prin perspicacitatea ei şi calităţile dovedite, femeia va fi cea care va avea câştig de
cauză. Aşadar, se pare că, în evoluţia
ei, omenirea a început cu matriarhat
şi poate cu matriarhat va sfârşi. Evident, orizontul acesta va depinde de
modul în care cei doi vor coopera şi
acţiona, dar ultimul cuvânt în această
matrice îl va avea atitudinea femeii.
Cred că astăzi feminismul românesc,
reprezentat în primul rând de doamne
și domnișoare cu o activitate remarcabilă, este mai cu seamă o mișcare academică. Astăzi, feminismul românesc
este mai degrabă un curent științific,
academic, în mediul academic regăsim
importante grupuri, nu foarte numeroase, e adevărat, dar totuși relevante
Femeile obișnuite, dar și cele notabile joacă dintotdeauna un rol
primordial la nivelul întregii lumi.
Munca, dăruirea și dragostea lor se
cere apreciată și celebrată, iar contribuțiile pe care le-au avut în cursul istoriei sunt impresionante.

Prof. Maria Petrescu - sociolog
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”Femeia, e o primăvară
Îmbrăcată toată-n flori
Cu parfum de gențiană rară
Și cu gust de acadea-n culori.”
”Femeia este o ființă divină
Frumusețea ei este de vină
Bărbații își pierd mereu uzul rațiunii
Iar florile pălesc în fața perfecțiunii.”
(Femeia e… - catrene Maria
Petrescu)
Desene – Simona Francesca
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INTERVIU cu domnul prof. Robertino PENCIU
Director Liceul Teoretic Traian
1. Bună ziua domnule Director.
„Voluntarul”
este
onorat să găzduiască
acest interviu cu dumneavoastră.
Pentru
început, să facem cunoştinţă: ce pot să ştie
cititorii noştri despre
dumneavoastră?
Dir. prof. Penciu R.:
Bună ziua, eu sunt
onorat să discut cu reprezentantul unei publicații care ilustrează
permanent activitatea
administrației
sectorului 2 și îndeosebi activitatea de voluntariat
pentru situatii de urgență
prin Asociatia „Foisorul
de Foc= Voluntariat si
Parteneriat pentru Viata”
Pe scurt: mă numesc
Penciu Robertino, născut, crescut, educat în
București. Sunt profesor de educație fizică și
sport cu o vechime de 33
de ani în învățământ. În
acești ani am urcat treptele profesionale începând de la profesor stagiar repartizat la țară, în
județul Călărași (1987),
profesor titular la Liceul
Teoretic „Decebal”, sectorul 3 (1990), director
adjunct (2005), director
(2010), Inspector Școlar General Adjunct la
Inspectoratul Școlar al
Municipiului București
(2015), director al Colegiului Național „Emil
Racoviță” – prin concurs
(2016).
În luna august 2019 am
acceptat o nouă provocare, aceea de a fi detașat
la conducerea Liceului
Teoretic „Traian”, sectorul 2, unde, alături de
doamna director adjunct
Magdalena Stan, încercăm să impunem un management modern și performant, în primul rând
prin crearea unui mediu
care să fie dezinhibant,
stimulativ, motivant pentru elevi, pentru părinți
JJ Asociaţia
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și pentru cadre didactice,
bazat pe colaborare și pe
respect reciproc, pe inițiativă, dar și pe spirit de
echipă.
Ne străduim să oferim
modele elevilor nostri, să
le punem în valoare calitățile, să le trezim entuziasmul, să îi integrăm în
mediul educational și în
cel social. Să construim o
„fundație” pe care școala
își clădește o identitate
distinctă în comunitate,
evoluează spre a oferi
educația de calitate pe
care ne-o dorim deopotrivă indivizi, instituție,
comunitate, societate.

fete și de băieți, școală
de meserii/ucenici, liceu
industrial, Școala Națională de Cinematografie
în anii 50, iar în anii 80
a fost liceul afiliat ”Metrorex”, pregătind primii
specialişti în exploatarea
metroului. În anul 1990
devine Liceul Teoretic
”Traian”, după zece ani
îl regăsim cu denumirea
Colegiul Tehnic ”Traian”, pentru ca din 2014
să redevină Liceul Teoretic ”Traian”. Sper ca, pe
termen mediu, rezultatele noastre să ne permită
transformarea în Colegiu
Național.
Ca o paranteză, acest
istoric bogat și dinamic
2. Despre
unitatea ne-a determinat să facem
de învăţământ pe care mai multe cercetări în
o conduceţi ce ne puteţi arhive și ne-am propus
spune?
să îl onorăm prin realizarea unei expoziții de
Dir. prof. Penciu R.: arhivistică- documente,
fotografii, un proiect
Liceul Teoretic ”Traian” este o școală cu
tradiție a învățământului bucureștean și cu un
anumit specific, provenit
din istoricul său. Situată
în cartierul Tei, dar încadrată în triunghiul Colentina - Ștefan cel Mare
- Floreasca, este una dintre unitățile de învățământ reprezentative ale
sectorului 2.
Fondat la începutul
anilor 40, a fost de-a lungul timpului școală de
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frumos care sperăm că
se va concretiza curând și
care va întări identitatea
noastră în comunitate.
În prezent avem 30 de
clase, școlarizăm aproximativ 820 de elevi care
provin din medii de rezidență și socio-economice diferite, dar care
sunt bine integrați, tocmai pentru că în școala
noastră am creat cu toții
acel climat favorabil educației de calitate pe care
l-am menționat. Colegii
mei sunt bine pregătiți,
implicați și dedicați meseriei, în fiecare zi ne
dorim și facem mai mult
pentru elevii noștri. Suntem în creștere în privința performanțelor obținute și a recunoașterii
în comunitate, iar oferta
noastră educațională variată reflectă acest lucru: avem clase cu profil
real- specializarile matematicăinformatică,
științe ale naturii și clase
cu profil uman- specializările filologie, științe
socio- umane. La acestea
se adaugă câte o clasă
pe nivel de învățământ
vocațional sportiv, handbal și tenis, dar, având
în vedere aprecierea de
care ne bucurăm și pe
acest plan, în anul școlar
următor ne-am propus
diversificarea ramurilor
sportive- handbal, tenis,
baschet, dans sportiv.
Învățământul vocațional
funcționează începând
cu anul 2006 dispunând
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de o bază materială
deosebită, adecvată: o
sală de sport, o sală de
gimnastică și două terenuri de tenis pe suprafață
hard, inaugurate în 2015
de campioana noastră,
Simona Halep.
Spațiile generoase ne
permit să ne desfășurăm
activitatea într-un singur schimb. Dispunem
de trei corpuri de clădire, o dotare materială
foarte bună, școala fiind
renovată prin programul
BEI: trei laboratoare de
informatică, laboratoare
de fizică, de biologie, de
chimie, cabinete de limbi străine, de matematică, de limba și literatura
română, cabinet de consiliere psihopedagogică,
cabinet medical și cabinet stomatologic, dotate
cu aparatură modernă. Să
nu uităm de parcul interior amenajat, cu suprafață de 1,5 ha, un spațiu
recreativ deosebit de care
ne bucurăm, mai ales că
băncile sunt dispuse pentru a permite desfășurarea orelor de curs și a altor activități în aer liber.
3. Ce proiecte derulează
liceul pe care îl conduceți ?
Dir. prof. Penciu R.:
Avem câteva proiecte
majore, care vizează în
primul rând creșterea
performanțelor școlare,
motivarea
învățării
și
îmbunătățirea
rezultatelor la Examenul
de Bacalaureat, cum ar fi
proiectul ROSE, finanţat
prin Schema de granturi
JJ Asociaţia
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pentru licee.
Acest
proiect,
implementat în Liceul
Teoretic ”Traian” sub
numele
”Școala
tainstruim și motivăm
(ȘTIM)”, se desfășoară pe
o perioadă de 4 ani, iar o
componentă importantă
a sa este pregătirea
suplimentară a elevilor
în cazul disciplinelor de
studiu la care se susține
examenul de bacalaureat,
începând cu clasa a IX-a.
Elevii beneficiază de o
pregătire constantă pe
parcursul celor patru
ani de studiu, ceea ce
reprezintă un ajutor real
pentru cei care provin
din medii defavorizate,
reducând astfel riscul
de abandon școlar. În
cadrul proiectului, elevii
participă și la ore de
consiliere
psihologică,
de orientare profesională,
dezvoltându-și
astfel
abilitățile individuale și
sociale. De asemenea,
elevii au realizat și o
revistă a proiectului.
Un alt proiect important pe
componenta învățării și a
dezvoltării abilităților este
”Academia copiilor sector
2”, propus și susținut de
Primăria Sectorului 2 în
parteneriat cu unitățile
de învățământ. Proiectul
constă în desfășurarea
unor cursuri gratuite
pentru elevi și este în al
doilea an de desfășurare,
iar ceea ce ne-a bucurat
este că, în comparație
cu primul anul anterior,
am putut constitui mai
multe grupe ceea ce arată
interesul real al elevilor.
Pe lângă limba și literatura
română, limba engleză,

matematică, avem grupe
de dans, baschet, handbal,
dezvoltare
personală,
educație financiară.
Proiectul de care suntem
atașați în mod deosebit
este colaborarea începută
acum doi ani cu Asociația
”Totul pentru Tine”, o
asociație a cărei activitate
vizează
integrarea
socială a persoanelor cu
dizabilități. Președintele
asociației, dl. Ghiorghi
Filip, campion paralimpic
la tir cu arcul, alături de
alți membri ai asociației,
oferă elevilor noștri lecții
despre a fi învingător,
despre
fair-play,
despre voință, despre
obstacole transformate
în
oportunități
și
despre visuri împlinite,
prin dezbateri și prin
activitățile
sportive.
Dl. Ghiorghi Filip este
așteptat de fiecare dată
cu bucurie de elevi
la activitatea ”Roțile
schimbării”, nerăbdători
să discute, să afle mai
mult și să exerseze la tir
cu arcul. Două activități
deosebite din acest an au
fost simultanul de șah cu dl.
Costin Stroe, campion cu
dizabilități și participarea
unui grup de elevi ca
voluntari la Campionatul
Național și Cupa APT
la tir cu arcul pentru
persoane cu dizabilități,
competiție
găzduită
pentru al doilea an la rând
în sala de sport a Liceului
Teoretic ”Traian”. M-am
bucurat să văd implicarea
copiilor, entuziasmul lor
sincer că sunt alături de
acești oameni într-o zi de
sâmbătă. O lecție de viață
neprețuită pentru elevii
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noștri.
Consider
componenta
extracurriculară esențială
în procesul educativ,
de aceea desfășurăm
activități variate, cum ar fi
seria ”Cheia succesului”,
cu invitați din diverse
domenii - scriitori, medici,
profesori
universitari,
reprezentanți
massmedia, Festivalul ”Să nu
fii singur de Crăciun”
incluzând ”Târgul de
Crăciun”,
”Festivalul
Primăverii” și ”Târgul
Primăverii”,
activități
în parteneriat cu alte
unități de învățământ, la
care elevii iși dovedesc
abilitățile și creativitatea.
Avem o sală de festivități
modernă, cu peste 250
de locuri, având în
dotare sisteme de lumini
și de sunet, cortină,
videoproiector și ecran
de proiecție. Pe lângă
aceasta, deținem o altă
sală de conferințe cu 75
de locuri, cu proiector,
cu tablă interactivă, așa
că avem toate condițiile
pentru
activități
extracurriculare.

Continuare pg. 10-11
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UNIȚI PENTRU VOLUNTARIAT
		 In data de 24 ianuarie
, in cadrul Asociatiei
„Foisorul
de
foc=
voluntariat si parteneriat
pentru viata „ , a avut loc
Festivitatea de inmanare
a atestatelor, o zi asteptata
de multi dintre noi ,inca
de la inceputul anului.
Pentru
mine,
Radu
Florentina, cat si pentru
sora mea Adriana si
restul
colegilor
din
detasamentul
,,Victor
Babes,, a fost o zi unica
, fiind primul atestat pe
care il primim de cand
participam la sedintele
de voluntariat. Tot timpul
m-am intrebat cum va
decurge acea zi si cand
in sfarsit a venit ,am
fost bucuroasa ,ca nu am
abandonat acest drum in
Asociatie .
Festivitatea a inceput la
ora 10:00 cu ascultarea
Imnului
National,
urmand ca mai apoi,
dupa discursul Domnului
General Vasile Ciornei si
al celorlalti colaboratori
() sa inceapa inmanarea
atestatelor.
Toti
am
fost emoționați in acele
momente, fiecare dintre
noi ,unii mai fericiti decat
altii pasind in fata, unde
D-nul General astepta de
a inmana atestatul celui
care il merita ,celui ce
saptamanal si-a rupt din
timpul sau pentru a invata
sa devina salvator .{ In
finalul premierei fratii
JJ Asociaţia

Foişorul de Foc

Toma , Eduard si Nicole,
doi dansatori exceptionali
,care fac parte din
detasamentul
Emil
Racovita, au prezentat
doua momente de dans
superbe, transmitandune emotie si bucurie prin
pasii bine alesi pe ritmuri
de dans.}
Mai tarziu , dupa
incheierea festivitatii de
inmanare a atestatelor,
am adunat cateva pareri
din partea colegilor mei
din detașamentul Victor
Babes :
David: „Totul a fost
superb si ma bucur ca am
avut ocazia de a vedea
toate detasamentele unite
intr-un singur loc „
Daniela: „A fost o onoare
pentru noi sa fim instruiți
de persoane demne de
respect, in urma carora
am primit atestatele

ce dovedesc vastele
cunostinte
dobandite
pe parcursul lunilor
teoretice”
Adriana: „ A fost o zi
minunata in care am
avut placerea de a intalni
oameni demni de respect
„
Cristina: „Ma bucur ca nu
am renuntat la voluntariat
si am ajuns in ziua in care
mi-am primit primul
atestat de voluntar”
Acestea au fost parerile
colegilor mei si pot spune
cu bucurie ca impartim
aceleasi
impresii
frumoase despre tot
ce se petrece in cadrul
asociatiei
„Foisorul
de foc= voluntariat si
parteneriat pentru viata” .
Sunt mandra ca fac parte
dintr-un astfel de proiect,
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alaturi de oameni implicați
si muncitori, care ne
insufla dragoste pentru
cei din jurul nostru si le
multumesc pentru ziua
aceea minunata si pentru
bucuria si cunostintele
pe care ni le-au transmis
pana la acest moment
,indemnand si alți tineri
de a ni se alatura .
Radu Florentina,
Radu Adriana

Colegiul
National
„Victor Babes”
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DETAȘAMENTUL „LUCIAN BLAGA”- CEL MAI BUN
O întrebare care se află, probabil, pe
buzele tuturor este legată de importanța
voluntariatului și a voluntarului. Voluntariatul se definește ca fiind o activitate de
interes public desfășurată din propia inițiativă de o persoană pentru a sări in ajutorul
oamenilor aflați în impas, fără a aștepta în
schimb o contraprestație materială. Să fii
voluntar înseamnă să oferi timpul,energia
și abilitățile tale unei organizații caritabile,
cu alte cuvinte să fii voluntar din pasiune,
făcând abstracție de un câștig material.
24 Ianuarie 2020,o zi importantă pentru toți voluntarii Asociației “ Foișorul de
Foc-Voluntariat și Parteneriat pentru Viață”, aceștia luând parte la Ceremonia de
înmânare a insemnelor, care a avut loc la
Complexul “ SF. Pantelimon “.
La festivitate au luat parte detașamentele: Xenopol, Emil Racoviță, Lucian
Blaga, Victor Babeș, Oltenița și Școala
Postiliceală Fundeni,fiind susținute și de
membrii familiei.
În funcție de participarea și implicarea
la activitățile desfășurate in cadrul orelor
de voluntariat, peste 200 de salvatori din
pasiune au primit diferite distincții : voluntar,voluntar cls.aIII-a , voluntar clasa II-a, voluntar clasa I.
Evenimentul s-a încheiat cu participarea voluntariilor, a oamenilor prezenți și
mai ales a Gărzii de Onoare la Hora Unirii.
Voluntarii s-au delectat apoi cu gustări

JJ Asociaţia

Foişorul de Foc

oferite de către asoctiatia condusă
de domnul general Vasile Ciornei, un
domn devotat, corect, stimat, care insuflă voluntariilor deviza” Școală, familie,
voluntariat”.
ȘBRANCĂ ROBERTA,
Voluntar
Detașamentul de elevi voluntari ai Liceului
Teoretic „Lucian Blaga”, ce activează
în cadrul Diviziei Civice Voluntare a
Asociației „Foișorul de Foc=Voluntariat
și Parteneriat pentru Viață”, a primit,
în cadrul ceremoniei de acordare a
insemnelor distinctive, titlul de „Cel mai
bun detașament al DCV”. Sunt extrem de
mândră că mă număr printre „seniorii”
acestui Detașament și m-am gândit să vă
împărtășesc (având convingerea că sunt în
asentimentul colegilor mei) ce înseamnă
pentru noi primirea acestei recunoașteri
și mai ales, ce înseamnă pentru noi să
fim voluntari ai DCV. Detașamentul
„Lucian Blaga” este unul dintre primele
detașamente de elevi ai DCV, cu cei mai
numeroși membri. A fi voluntar la DCV
este, deja, o tradiție a elevilor școlii noastre,
pe care am preluat-o de la colegii mai mari
și pe care o transmitem din generație în
generație, cu mândrie și onoare. Ceea ce
facem noi la DCV, atât instruirea cât și
participarea la diferite acțiuni în beneficiul
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comunității, reprezintă asumarea unor
responsabilități, cultivarea spiritului
civic, încercarea de a demonstra că tinerii
de astăzi pot construi o bază solidă a
societății de mâine. Pentru aceasta muncim
mult, ne pregătim permanent (cu ajutorul
instructorilor
noștri
extraordinari),
răspundem „prezent” atunci când putem
da o mână de ajutor comunității și nu ne
neglijăm, niciodată, îndatoririle de elevi și
de membri ai familiilor noastre. Distincția
obținută, mai ales că este pentru prima oară
când se acordă, este pentru noi o mare
ONOARE și ne obligă să demonstrăm, zi
de zi, că o merităm. Atunci când am adus
trofeul la școală, conducerea liceului ne-a
organizat o ceremonie specială de primire,
iar colegii noștri ne-au făcut să ne simțim ca
niște „super-eroi”. Toată această apreciere
ne determină să fim și mai buni, și mai
determinați, un exemplu de urmat pentru
toți colegii noștri, mici și mari. Mulțumim
pentru încrederea ce ne-a fost acordată și
promitem că vom face tot ceea ce ne stă în
putință pentru a obține această distincție
în toți anii ce vor urma, iar trofeul să nu
părăsească niciodată porțile școlii noastre!
SERVIM PATRIA!

ANA -MARIA VASILE,
Voluntar Clasa I
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INTERVIU CU DOMNUL PROFESOR ROBERTINO PENCIU
ATITUDINEA
CONTEAZĂ!
Vă așteptăm la sediul Asociaţiei
”Foișorul de Foc = Voluntariat și
Parteneriat pentru Viaţă”, Șos.
Pantelimon nr. 301, sector 2.
Tel. 031 413 62 01;

n Oriunde și oricând
putem fi chemaţi să
intervenim!

CONTINUARE DIN PAGINA 7

Poate unele dintre aceste activități nu sunt proiecte
de anvergură, dar ele nu se
desfășoară formal, ci sunt o
parte constantă și autentică
a educației oferite de liceul
nostru, apreciate de elevi și
de părinți, extrem de utile
în completarea procesului
didactic.
De curând am început și
proiectul CIVITAS cu tematică antibullying ”Când
magia nu dă roade”, iar
participarea elevilor a fost
remarcabilă. De asemenea,
echipele de handbal și de
baschet ale liceului participă
la competiții sportive, obținând rezultate bune la nivel
municipal.
Avem rezultate și la concursuri literare, la Concursul
interdisciplinar de fizică și
geografie ”Ștefan Hepiteș”
elevii noștri s-au calificat la
etapa națională. Așteptăm să
începem și activitățile din
cadrul proiectului municipal
”5 licee, 5 muzee”. Desigur,
avem colaborări și cu Primăria Sectorului 2, cu Centrul
Cultural ”M. Eminescu”,
cu Inspectoratul Școlar al
Municipiului București, cu
Poliția.
M-am întrebat uneori
dacă toate aceste activități
au un impact real în rândul
elevilor- răspunsul este mereu același: DA, se observă
în comportamentul lor, în
faptul că sunt mai receptivi
JJ Asociaţia

Foişorul de Foc

la ideea de educație, mai
responsabili.
4. Cum v-aţi decis să
sprijiniţi voluntariatul în
rândul elevilor de liceu?

Dir. prof. Penciu R.:
Liceul nostru vizează o
educație modernă, bazată
pe dezvoltarea personală,
pe formarea abilităților și a
deprinderilor elevilor, astfel
încât aceștia să fie integrați
social și pe piața muncii.
Vrem să oferim elevilor
oportunități de evoluție, săi îndrumăm să-și valorifice
potențialul, iar în acest sens
voluntariatul este opțiunea
firească. Experiența anterioară de la Colegiul Național
”Emil Racoviță”, buna colaborare cu Asociația ”Foișorul de Foc- Voluntariat și

Parteneriat pentru Viață” și
faptul că Asociația desfășoară activități cu elevii de
la Liceul Teoretic ”Traian”
din 2016, au determinat o
continuare firească a acestui parteneriat. Elevii noștri
au beneficiat în ultimii doi
ani de pregătire în cadrul
școlii, cu dl. colonel Aurel
Stoian, reprezentantul Serviciului Management Situatii
de Urgenta Primaria Sectorului 2, deci avem o tradiție
a voluntariatului pe acest
domeniu la Liceul Teoretic
”Traian”. Asociația oferă o
bună pregătire elevilor care
se gândesc să urmeze o carieră militară sau în domeniul
situațiilor de urgență, aceștia
au oportunitatea de a învăța
de la specialiști în domeniu,
îndrumați de dl. general Vasile Ciornei, de a-și însuși
un model comportamental
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de responsabilitate și de seriozitate, de a fi alături de
alți tineri ca ei, care încep să
exploreze alternative pentru
o viitoare carieră. Prezentarea Asociației, a activităților desfășurate cu elevii
voluntari și, nu în ultimul
rând, exersarea salutului cu
dl. Ciornei, au avut un impact deosebit în liceul nostru. Sper ca acest parteneriat
să se dezvolte, să extindem
această activitate de voluntariat, să avem cât mai mulți
elevi participanți.
5. Liceul Teoretic Traian a pus bazele celui mai
proaspăt detaşament de voluntari elevi. Ce atuuri are şi
ce obiective vă propuneţi în
această formulă?

Dir. prof. Penciu R.:

Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă
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DIRECTOR AL LICEULUI TEORETIC ”TRAIAN”
Nu ne propunem decât
un singur obiectiv: elevii
nostri sa se poata exprima
în domenii variate, săși caute drumul, săși
găsească
vocația.
Vor învăța să lucreze
în echipă, își vor face
prieteni, vor descoperi
frumusețea sentimentului
de a-și ajuta semenii, de
a fi împreună cu ceilalți,
vor deveni mai puternici
și mai responsabili față
de ei înșiși, dar și față
de comunitate. Atuurile
lor sunt entuziasmul,
curiozitatea, încrederea
în
forțele
proprii.
Voluntariatul înseamnă
experiență recunoscută,
un plus atunci când își
vor dori un anumit loc
de muncă, iar acest lucru
trebuie să-l înțeleagă toți
tinerii, că voluntariatul
este un bun de valoare
atunci când de pe poarta
școlii vor păși spre viață.
În
contextul
actual,
vedem cu atât mai mult
importanța programului
de voluntariat pe care
Asociația ”Foișorul de
Foc” îl propune, ce
înseamnă acest domeniu
vital pentru noi toțimanagementul situațiilor
de urgență, cât de
necesare sunt informarea
și educarea societății în
acest sens, dar și formarea
unor elite în domeniu,
Asociația le oferă tinerilor
voluntari șansa să învețe
să salveze vieți și să
conștientizeze valoarea
solidarității umane.

legătură cu dezvoltarea
voluntariatului
în
România?
Dir. prof. Penciu R.:
Sper ca prin acest proiect
să deschidem fereastra
către binele comunitar,
către
dezvoltarea
voluntariatului.
Din
păcate,
în
România
încă nu este cultivat
și promovat suficient
voluntariatul în rândul
tinerilor. În contextul
societății contemporane,
ar trebui să li se ofere și la
noi mai multe oportunități
în acest sens și, în același
timp, să fie îndrumați să
iasă din zona de confort,
să se implice viața civică,
să caute ceea ce li se
potrivește, să-și modeleze
astfel caracterul. Mulți
constată că nu și-au ales
facultatea potrivită sau
profesia potrivită, dar
voluntariatul oferă șansa
unei orientări profesionale
corecte,
împlinirea
sufletească prin a fi alături
de ceilalți.
7. Câteva cuvinte adresate
voluntarilor, în general
şi celor de la Divizia
Civică Voluntară în mod
special…

faceți. Să nu vă opriți din
calea spre autocunoaștere
și spre autodevenire, să vă
păstrați optimismul și să
vă depășiți limitele, pentru
voi și pentru societate.
Mult succes și toată
aprecierea
pentru
altruism, pentru ambiție
și pentru determinare,
suntem alături de voi!

8. Vă
mulţumim
pentru colaborare şi vă
Să vă doriți să fiți mai buni dorim numai succese
decât în ziua precedentă, în întreaga activitate!
să trăiți cu adevărat
sentimentul de împlinire
Dir. prof. Penciu R.:
6. Ce aşteptări aveţi în prin ceea ce ați ales să

JJ Asociaţia

Foişorul de Foc

Dir. prof. Penciu R.:
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Și eu vă mulțumesc pentru
atenția pe care o acordați
activității
educative
desfășurate în unitatea
noastră de învățământ și
pentru oportunitatea de
a o prezenta prin acest
interviu. De asemenea,
mulțumesc
Asociaței
”Foișorul de Foc” pentru
parteneriatul pe care ni
l-a propus și îmi doresc
să oferim elevilor cât mai
multe proiecte și activități,
care să completeze cu
succes pregătirea școlară.
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Poliţia Locală Sector 2
1. POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2 AMBASADORUL NONVIOLENȚEI
ÎN ȘCOALĂ
Remarcată pe plan internațional, în
multe țării ale lumii, Ziua Internaţională
pentru nonviolenţă în școală, are ca scop
promovarea ideii de educare a copiilor în
armonie, solidaritate şi respect, mesajul
principal al acestei zile fiind „dragoste
universală, nonviolenţă şi pace”. Ziua
Internaţională pentru nonviolenţă în
şcoli a avut ca zi de plecare 30 Ianuarie,
aceasta fiind ziua celebrării morţii lui
Mahatma Gandhi, supranumit părintele
independenţei Indiei şi iniţiatorul mişcărilor
de revoltă neviolente, cel care spunea:“nonviolenţa este arma celor puternici.”
Chiar dacă este sărbătorită pe 30
Ianuarie, mesajul ei trebuie să dureze şi
să se manifeste în fiecare zi, trebuie să
modeleze întreaga noastră educaţie şi
trebuie să ghideze gândurile, dorinţele,
cuvintele
sau
acţiunile
noastre.
Experiența relativ limitată a școlilor în
prevenirea și combaterea fenomenelor
de violență, formală și stereotopă, bazată
pe sancțiune și excludere și mai puțin pe
prevenție, precum și aplicarea măsurilor
de pază și control, dar cu puține inițiative
de îmbunătățire a climatului școlar
și consiliere de specialitate, justifică
dezvoltarea unor proiecte și campanii,
precum și implicarea Poliției Locale în
prevenirea și combaterea acestui fenomen.
În acest an, Poliția Locală Sector 2 a fost
ambasadorul nonviolenței către elevii din
cadrul International Premium School of
Bucharest, alături de partenerul nostru
francez, Bruno Demaille, mediator.
Împreună cu cadrele didactice IPSB,
invitatul nostru special și elevi am desfășurat
activităţi de conştientizare a violenţei în
şcoli, de conștientizarea a bullying-ului,
am vorbit despre formele de violență și
consecințele acestora, care pot afecta și mai
târziu viața de adult, despre respectul de
sine și respectul față de ceilalți, toleranță
și modul în care acționăm dacă suntem
martorii unui incident violent între colegi.
Copii au fost receptivi, activi, au pus
întrebări și la final au fost premiați cu cărți
de colorat, care au conținut preventiv.

Director general Aurel DOBRILĂ

66 de jandarmi, în patrule auto și pedestre,
care au acoperit tot perimetrul complexului
comercial.
Până în prezent, acțiunile au înregistrat ca
rezultate:
- 884 persoane legitimate,
- 167 sancțiuni contravenționale, din care
85 sancțiuni la Legea 61/1991, 16 sancțiuni
la Legea 12/1990 și 66 sancțiuni la alte acte
normative, în valoare totală de 43.790 lei,
- 3 infracțiuni constatate – 1 distrugere
auto, 2 contrabandă cu țigări,
- 26 auto controlate,
- 29 bunuri confiscate.
Acțiunea continuă până în data de
08.03.2020, în paralel cu o Campanie de
prevenire a populației împotriva tâlhăriilor
și a furturilor din buzunare și genți.
3. CAMPANIE
DE
A
POPULAȚIEI
INFRACTORILOR

În perioada 03.02.2020 – 08.03.2020 se
derulează Campania privind prevenția/
protecția populației împotriva tâlhăriilor
și a furturilor din buzunare/genți, pe raza
Sectorului 2 în zona Pieței Obor. Pe
lânga patrulele pedestre ale Poliției Sector
2, Poliției Locale și ale Jandarmeriei,
reprezentanții Direcției Generale de Poliție
a Municipiului București prin Serviciul
de Prevenire și Analiză a Criminalității,
polițiști de proximitate din cadrul Secțiilor

2. ASIGURAREA CLIMATULUI DE
ORDINE ȘI SIGURANȚĂ CIVICĂ ÎN
ZONA COMPLEXULUI COMERCIAL
BUCUR OBOR
În data de 03.02.2020 au debutat, în zona
Complexului Comercial Bucur Obor,
acțiuni comune desfășurate de Poliția Sector
2, Poliția Locală Sector 2, Direcția Generală
de Jandarmi a Municipiului București,
Brigada de Poliție pentru Transport Public
și Serviciul de Prevenire și Analiză a
Criminalității din cadrul DGPMB.
De la debutul activității, până în prezent,
au participat 93 de polițiști din cadrul
Sectorului 2 Poliție, 75 de polițiști locali și
JJ Asociaţia

Foişorul de Foc

PREVENIRE
ÎMPOTRIVA
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6, 7, 8 și 9 și reprezentanții Serviciului
Relații Publice din cadrul Poliției Locale
Sector 2, au diseminat, în primele două
săptămâni, 7000 de pliante cu măsuri
preventive, cetățenilor, pentru a nu cădea
victime infractorilor.
Acțiunea comună este justificată de numărul
mare al furturilor din buzunare și genți
care a înregistrat cea mai mare creștere, la
nivelul infracționalității, autorii profitând
de neatenția victimei, comportamentul
neglijent, ostentativ, afișarea de bijuterii,
telefoane scumpe, constituind un factor ce
amplifică riscurile.
Din aceste considerente s-a impus să se
acționeze şi pe latura prevenției, principalul
obiectiv fiind informarea antiinfracțională şi
antivictimală a populației prin identificarea
pericolelor la care se expun dacă sunt
neglijenți cu propriile bunuri
DACĂ SUNTEM ATENȚI, HOȚII NU
VOR AVEA NICI O ȘANSĂ!
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VIAȚA SUCURSALELOR

OLTENIȚA : o frumoasă poveste de voluntariat!
Activitatea Sucursalei Oltenița
continuă să se desfășoare la parametri înalți. Ea este susținută de
suflul dat de generația tânără și de
noul instructor, Lupu Ionuț. Este o
activitate periodică care se desfășoară în fiecare zi de luni,
În cadrul acestor ședințe voluntarii învață noțiuni de prim ajutor
pe care apoi le exemplifică practic. S-a creat o competiție între ei
și chiar ne gândim să organizăm
un concurs local pe teme de prim
ajutor, la care să participe voluntarii noștri, dar și alți voluntari din
comunitate. În felul acea ar exista
o motivare în plus, iar activitatea în
cadrul sucursalei s-ar dinamiza.
Pe lângă orele de prim
ajutor, voluntarii învață și noțiuni
de educație civică și sunt suținuți și
motivați în procesul instructiv educativ de la școală.
Cu ocazia zilelor naționale și internaționale importante ei pregătesc materile scrise pe care le prezintă în cadrul ședințelor de luni
sau merg pe teren și împart pliante
pentru informarea populației. S-a
creat o adevărată competiție între ei
având în vedere că în funcție de implicarea lor și de rezultatele școlare
obținute în vară pot aplica pentru
tabăra militară.
Având în vedere că și anul
acesta continuă programul Școala
Altfel, voluntarii sunt solicitați să
susțină ore de prim ajutor în școlile
din oraș. Este un bun prilej pentru
tinerii voluntari de a exersa discursul în public și metodele practice
de prim ajutor. Toate aceste experiențe contribuie și la dezvoltarea lor
personală.
Pentru întreaga lor activitate ei
au fost răsplătiți cu însemne distinctive de voluntar, pe clase, în
funcție de activitatea prestată în cadrul ședinței din 24 ianuarie 2020
desfășurată la sediul asociației din
București.
Multumim pe această cale conducerii asociației, domnului general Vasile Ciornei și domnilor Mihai Făgădău și George Conț, care
anul acesta au fost alături de noi și
ne-au susținut.
Prof. Liliana NICULIȚĂ
Coordonator Detașament Oltenița
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GÂNDURI DE VOLUNTAR
Să fim schimbarea pe care o Motivele pentru a deveni voluntar
sunt multiple; pentru a returna o
dorim în lume !
parte din ceea ce ai primit de la alții,
Auzim frecvent de ONG-uri care
acționează pe plan mondial in zonele
cele mai defavorizate, dar ne gândim
ca exista oamenii care au nevoie de
ajutor pretutindeni. Trebuie sa existe
oameni gata sa le ofere voluntariat.
Cu puțin timp in urma
am primit in Liceul “Traian” vizita
unor oameni minunați, voluntari
ai Asociației “Foișorul de FocVoluntariat și Parteneriat pentru
Viața”. La invitația domnului director
al liceului, ne-am adunat toți elevii
dornici de a auzi din experiențele
lor, in sala de festivități.Am aflat
despre asociația de voluntariat,
despre activitatea ei și despre oamenii
dedicați care vin in sprijinul semenilor
aflați in dificultate, dând dovada de
compasiune, înțelegere, dragoste.
Ideea a prins imediat in rândul elevilor,
am conștientizat ca autoritățile nu
pot fi atât de eficienteincat sa rezolve
toate preblemele oamenilor fără
ajutor. Singurul nod de a ne asigura
ca se lucrează la soluții pentru diferite
cauze esre sa ne implicam personal.
Astfel am realizat ca activitatea de
voluntariat presupune interacțiune,
spirit civic și organizatoric, încredere,
inițiativa, curaj, colaborare și
responsabilitate.
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pentru a învața lucruri noi, pentru
a ne face noi prieteni, pentru a ne
simti utili, pentru a-i ajuta pe alții mai
puțin norocoși, pentru a ne asuma
responsabilități, pentru a aduce un
raport comunității in care trăim,
pentru a adera la o echipa, pentru
a cunoaște și a înțelege mai bine
problemele societății din care facem
parte. Participând la aceasta mișcare
învățăm sa promovam intr-o forma
creativa ideile personale și sa luptăm
pentru realizarea lor până la final.
Rugând pe colegul Cristian Râpă,
coordonator de grup, sa ne adreseze
câteva cuvinte la despărțire, el ne-a
zis: “Sunt încântat sa fiu șef de
detașament, este o onoare pentru
mine sa fiu al vostru îndrumător. Voi
face tot posibilul de a aduce echipa
mea in frunte”.
Serbanescu Ruxandra Andreea
Clasa: X D
Liceul Teoretic “Traian”
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COLABORARE ORGANIZAȚIONALĂ
PARTENERIAT PENTRU VIAȚĂ

Ceremonia de decernare a insemnelor distinctive
pentru voluntarii DIVIZIEI CIVICE VOLUNTARE a
ASOCIAȚIEI “FOIȘORUL DE FOC = VOLUNTARIAT
ȘI PARTENERIAT PENTRU VIAȚĂ” a reprezentat
pentru mine unul dintre acele momente din viață în care
emoțiile te copleșesc şi rămâi fără cuvinte.
În cadrul acestei ceremonii, am primit, cu modestie
(puțin ruşinată în fața voluntarilor care îl primesc după
ani de activități numeroase, implicare și devotament) și cu
deosebită ONOARE, distincția de “Voluntar principal”,
una dintre cele mai înalte distincții în voluntariat.
De aceea am solicitat și primit, de la redactorii acestei
reviste, oportunitatea de a împărtăși cu voi, cititorii,
experiența colaborării mele cu “Foișorul”( așa cum îmi
place mie să îi alint) și, trebuie să recunosc, mi-a fost
destul de dificil să o fac cu obiectivitate și în doar câteva
cuvinte pentru că aș putea scrie o carte despre ceea ce
se întâmplă la DCV și despre OAMENII minunați care
o alcătuiesc, iar toate adjectivele ce îi definesc ar fi la
superlativul absolut.
În ultimii trei ani, am fost martor, în calitate de părinte
al unuia dintre voluntarii săi, la tot ceea ce reprezintă
„Foișorul”, în ansamblul său și la cea mai mare parte din
activitățile pe care DIVIZIA CIVICĂ VOLUNTARĂ
a Asociației le desfășoară şi am cunoscut, îndeaproape,
întreaga echipă de instructori, OAMENI dedicați, cu o
vastă experiență în domeniile lor de activitate și care, în
mod voluntar, fac lucruri uimitoare pentru tinerii aflați
la început de drum în viață și, împreună cu aceștia,
pentru comunitate.
Astfel, am descoperit că D.C.V. este pentru voluntarii
săi o mare și adevărată familie, în care se simt „acasă”,
și unde, spre surprinderea mea, deși în pregătirea lor
au parte și de rigorile militare, acest lucru nu creează
o prăpastie între instructori și învățăcei, ba dimpotrivă
îi apropie și mai mult pentru că elevii au înțeles că
joaca și munca pot coexista atunci când ști să faci
distincția între ele și să te comporți ca atare: „Când ne
jucăm, ne jucăm, când muncim, muncim!”. Aici, tinerii
deprind și își dezvoltă abilități de care vor avea nevoie
în viață, învață ceea ce înseamnă o echipă, respectul,
umanitatea, dăruirea și, mai presus de toate, că educația
este primordială (există un spațiu special amenajat în
care elevii își pot pregăti lecțiile pentru școală în timpul
dintre orele de pregătire și cele de curs).
De aceea, în calitate de președinte al ASOCIAȚIEI
PĂRINȚILOR L.T. “LUCIAN BLAGA” -BUCUREȘTI,
am considerat necesar încheierea unui parteneriat cu
DCV, prin care să ne unim eforturile în a îi pregăti pe
tineri, de la vârste cât mai mici, pentru Viață, iar Domnul
General VASILE CIORNEI nu a ezitat nici o secundă
și a fost extrem de fericit să își asume cele mai multe
“OBLGAȚII” și cele mai puține “DREPTURI” în cadrul
Acordului nostru de colaborare.
DE CE acest parteneriat?
În primul rând pentru că elevii au nevoie de instruire
(pe categorii de vârstă) din partea specialiștilor D.C.V. în
ceea ce privește reacția și protecția în cazul producerii
dezastrelor naturale și pe care curricula școlară nu o
prevede, copiii noștri fiind total nepregătiți în cazul
producerii unei calamități în timpul orelor de curs și
nu numai.
Apoi, pentru toate categoriile de cursuri pe care
specialiștii D.C.V. le pot oferii copiilor și care le vor fi
de un real folos atât pe plan personal cât și în viață.
Și, nu în ultimul rând, pentru că avem mulți elevi care
JJ Asociaţia
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își doresc să facă parte din D.C.V. , dar nu se află încă la vârsta
necesară asumării voluntariatului. Interacționând încă din ciclul
primar și gimnazial cu voluntariatul, vor cunoaște toate beneficiile
sale și la ce să se aștepte atunci când vor decide să devină voluntari.
Închei prin a spune că am ferma convingere că acest parteneriat
doar a deschis un drum, că inițiativa noastră va fi luată drept un
exemplu de bune practici și că ne vor urma și alții, “Împreună
pentru viitorul copiilor noștri!”(așa cum este deviza Asociației
pe care o conduc).
Mă voi strădui, din răsputeri, să mă ridic la nivelul distincției
primite, să fac cinste numelui de VOLUNTAR PRINCIPAL și
promit să susțin, necondiționat, tot ceea ce face DCV pentru că
face BINE!

Iuliana Constantinescu
Președinte APLTLB și Voluntar principal DCV
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Întrebări și răspunsuri despre noul coronavirus
(SARS-CoV-2)

Ce sunt coronavirusurile?
Coronavirusurile fac parte dintr-o familie de virusuri care determină infecţii la om şi animale, inclusiv la păsări şi mamifere
cum ar fi cămilele, câinii, liliecii. Coronavirusurile pot determina
zoonoze, boli care se transmit de la animal la om.
Aceste virusuri pot determina la om de la o răceală comună, la
unele mai severe și chiar boli respiratorii fatale, precum Sindromul
Respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV) și Sindromul Respirator Acut Sever (SARS).
Ce este SARS-CoV-2?
Este un coronavirus nou, identificat pentru prima oară în decembrie 2019 într-un focar de pneumonie din China (Orasul
Wuhan, provincia Hubei), care nu a fost identificat anterior la om.
Face parte din familia Coronaviridae, din aceeaşi familie făcând
parte şi virusurile care determină Sindromul Respirator Acut Sever
(SARS) și Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu (MERS) și
pare să aibă caracteristici epidemiologice similare acestora.
Care este sursa acestui focar epidemic?
Epidemia din Wuhan a fost iniţial legată de o piață mare de fructe de mare și animale, sugerând o posibilă cauză zoonotică. Cercetarea cauzelor epidemiei este în derulare.
Cum se transmite?
Se presupune că transmiterea este similară cu cea a MERS-CoV
şi SARS, pe cale respiratorie, prin picaturi de secreţie, produse
când o persoană infectată tuşeşte sau strănută.
Transmiterea este posibilă şi când are loc contactul direct cu
fluidele (sânge, materii fecale, urină, salivă, spermă) de la o persoană infectată.
Este considerată şi transmiterea de la animale la om prin contactul cu animale bolnave sau cu produse de la acestea, de aceea
se recomandă evitarea contactului cu animale bolnave şi aplicarea
măsurilor generale legate de manipularea animalelor şi produselor
de la acestea, prepararea alimentelor.
Se transmite de la om la om?
Da, autoritățile din China au confirmat transmiterea de la om
la om a noului coronavirus, inclusiv la personalul medical care a
îngrijit bolnavi.
Care este perioada de incubaţie?
De la infectare până la apariţia semnelor şi simptomelor este o
prioadă de 2-14 zile, în medie 7 zile.
Care sunt simptomele?
Infecțiile umane cu coronavirusurile comune sunt mai mult
asimptomatice sau cu simptome clinice medii, semănând cu o răceală comună (tuse, febră, nas înfundat, etc.), însa au fost observate infecții severe și chiar fatale. Aceste virusuri sunt capabile
să cauzeze la om infecții ale tractului respirator inferior, inclusiv
pneumonii.
Simptomele pentru infecţia cu SARS-CoV-2 observate până
acum au fost: febră, tuse, dificultate în respiraţie (dispnee).
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Care sunt opțiunile de tratament?
Nu există un tratament specific (antiviral), de aceea se tratează
simptomatic, în funcție de starea pacientului. Tratamentul de susținere (de exemplu oxigenoterapie, administrarea de lichide și tratament empiric) pentru persoanele infectate, poate fi foarte eficace.
Cine este la risc pentru infectia cu SARS-CoV-2?
Persoanele care trăiesc sau cele care călătoresc in zonele afectate
de SARS-CoV-2, persoanele care au contact cu persoanele infectate, inclusiv personalul medical.
Ce trebuie facut?
Recomandări generale pentru protejarea sănătății
În vederea reducerii expunerii și a transmiterii virusurilor cu
transmitere respiratorie includ igiena mâinilor și igiena respiratorie, precum și practici pentru o alimentați sigură:
- Spălați-vă des pe mâini cu apă și săpun, sau cu soluții pe bază
de alcool;
- Când tușiți sau strănutați, acoperiți-vă gura și nasul cu pliul
cotului sau cu o batistă de hârtie, apoi aruncați imediat batista și
spălați-vă pe mâini;
- Evitați contactul apropiat cu persoanele care tușesc și au febră;
- Dacă aveți febră, tușiți și respirați cu greutate, mergeți la medic
și spuneți-i medicului dacă ați călătorit recent;
Recomandări pentru călătorii din Regiunea Europeană
OMS nu recomandă restricții pentru călătorii sau comerț. Se
recomandă călătorilor spre zonele afectate: - evitarea contactului apropiat cu persoane care suferă de infecții respiratorii acute
și cu animale (vii sau moarte) sălbatice sau domestice; - spălarea
frecventă a mâinilor, în special după contact direct cu persoanele
bolnave sau cu obiectele acestora; - acoperirea nasului și a gurii în
timpul tusei și a strănutului, cu un șervețel sau cu pliul cotului, și
contactarea medicului sau a autorităților naționale de sănătate în
caz de simptome de infecție respiratorie acută. - evitarea contactului direct și neprotejat cu animale vii și cu suprafețele aflate în
contact cu animalele atunci când mergeți la piețele cu animale vii
aflate în zonele în care au fost înregistrate cazuri de coronavirus
nou;
- evitarea consumului de produse animale crude sau gătite foarte
puțin. Carnea crudă, laptele crud (nefiert) și organele crude trebuie manevrate cu grijă, pentru a evita contaminarea cu alimentele
gătite.
Pentru călătorii care se întorc din zonele afectate şi care prezintă semne clinice, de boală se recomanda : - să se prezinte la
cabinetul medical al aeroportului și sa menționeze istoricul de călătorie , dacă prezintă semne clinice de boală la sosirea pe aeroport,
- să sune la 112 şi să se prezinte imediat la Spitalul/Secţia de Boli
Infecţioase dacă prezintă semne clinice de boală într-un interval de
14 zile de la revenirea în țară. Pentru a preveni transmiterea infecţiei persoanelor din jur, acestia trebuie să-şi acopere nasul şi gura
cu o mască de protecţie.
SURSA: site-ul www.cnscbt.ro
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