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Manual
1.

Introducere
Partea A

Sumar
Acest sumar a fost proiectat pentru a vă prezenta conținutul întregului manual, care este
utilizat în mod complementar cu atelierele de competențe de viață. Unitatea va prezenta
conținutul cărții și diferitele capitole și părți ale acesteia, astfel încât să știți cum să obțineți
informațiile de care aveți nevoie despre domeniile cruciale ale unei vieți adulte independente,
după ce ați părăsit sistemul de plasament. În cele din urmă, va aduce în discuție acele abilități
și competențe care sunt necesare pentru a parcurge viața ca adult, în cel mai eficient mod; așanumitele „abilități de viață”.

Punctul cheie 1: Nimeni nu este pregătit total pentru viața de adult. Această carte poate
fi folosită ca o busolă la care sa cautati raspunsuri la apariția unor probleme sau întrebări
specifice în timpul tranziției dvs. la vârsta adultă.
Punctul cheie 2: Problemele practice și teoretice sunt prezentate într-un mod simplu și
concis. Unele dintre lucrurile pe care le cunoașteți deja sunt incluse aici. Verificați-vă
cunoștințele și aflați unele noi.
Punctul cheie 3: Aceasta nu este o carte de școala. Nu trebuie să înveți pe de rost și nici
nu include teme și exerciții. Abordeaz-o într-o manieră ludică și dă-i voie să devină prietenul și
ghidul tău pentru perioada imediată după ce ai părăsit sistemul de plasament.

Obiective și Scopuri
Obiectivele acestei unități sunt pentru tine:
▪ să începi să gândești în termeni practici ai procesului de părăsire a plasamentului
▪ să înțelegi cum să utilizezi „Manualul abilităților de viață”
▪ să înțelegi noțiunea și semnificația „abilităților de viață”
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Manual
Scopul cărții și al cursului relevant (atelierele de abilități de viață) este de a pregăti tinerii care
vor urma să părăsească sistemul de plasament, astfel încât să aibă cunoștințele, abilitățile și
competențele pentru a duce o viață adultă independentă, sănătoasă și fericită.
Prin intermediul cărții veți obține informații și îndrumări pentru a aborda mai multe probleme
care apar în mod normal pentru persoanele de vârsta ta, și în special pentru acei tineri care au
petrecut timp în sistemul de plasament.
Cartea conține 10 unități distincte, ale căror titluri sunt următoarele:
Unitatea 1: Curs Introductiv.
Unitatea 2: Aspecte legale: drepturi și obligații.
Unitatea 3: Gestionarea banilor.
Unitatea 4: Întreținerea unei case.
Unitatea 5: Îngrijirea personală.
Unitatea 6: Educație – Instruire.
Unitatea 7: Angajare.
Unitatea 8: Stil de viață corect.
Unitatea 9: Accesarea serviciilor sociale.
Unitatea 10: Comunicare și Relații Interpersonale.
Fiecare unitate este împărțită în secțiuni mai mici, astfel încât materialul prezentat să fie
gestionat ușor și eficient. Fiecare unitate conține 3 până la 4 secțiuni.
Fiecare unitate a manualului este divizată în două părți, după cum urmează:
•

Partea A: Această parte conține secțiunea „Prezentare generală”, unde sunt prezentate
punctele de bază ale unității, precum și câteva probleme cruciale legate de unitatea
specifică (punctele cheie); secțiunea „Obiective și scopuri”, unde este descris rezultatul
dorit al unității, care trebuie obținut după ce ai studiat unitatea; secțiunea „Analiză”,
unde sunt prezentate informații de bază pe tema principală a unității, împreună cu
câteva sfaturi practice utile.

•

Partea B: Această parte conține mai multe informații practice despre unitatea
relevantă. Conține legături utile și canale de comunicare cu servicii și organizații, astfel
încât să știți unde să vă adresați când este necesar.

Abilități de viață
Scopul final al acestei cărți și al atelierelor care au loc în paralel este să vă ghideze în
dezvoltarea abilităților de viață. Aptitudinile de viață sunt acele abilități care sunt necesare sau
de dorit pentru o participare deplină la viața de zi cu zi.
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Să adăugăm următoarele definiții
Unicef: „Abilitățile de viață” sunt definite ca abilități psihosociale pentru un comportament
adaptiv și pozitiv, care permit indivizilor să se descurce eficient cu cerințele și provocările
vieții de zi cu zi. Ele sunt grupate în trei categorii largi: abilități cognitive pentru analiza și
utilizarea informațiilor, abilități personale pentru dezvoltarea personala și gestionarea
sinelui și abilități interpersonale pentru comunicarea și interacțiunea eficientă cu ceilalți."
British Council: „Abilitățile de viață” este un termen folosit pentru a descrie un set de abilități
de bază dobândite prin învățare și/ sau experiență directă de viață, care permit indivizilor și
grupurilor să gestioneze eficient problemele frecvent întâlnite în viața de zi cu zi.”
Abilitatile de Viata în Proiectul Europei: „Abilitățile de viață sunt o parte componentă a
capacităților pentru viață și muncă într-un context social, cultural și de mediu particular.
Tipurile de abilități de viață apar ca răspuns la nevoile individului în situații reale de viață”.
Astfel de abilități includ următoarele: luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, gândire critică,
abilități de comunicare și colaborare, relații interpersonale, conștientizarea de sine, empatie,
alfabetizare, cunoașterea numerelor, abilități financiare, abilități legate de sănătate, abilități de
folosire a calculatorului, managementul timpului, a solicita ajutor , capacități civice, negociere
și rețele de suport, abilități de bugetare și abilități de administrare a casei.
Stabilirea obiectivelor
„Stabilirea obiectivelor este o practică vitală de care poate beneficia oricine cu un vis sau o
viziune pentru viitorul său. Tinerii care abia pornesc în călătoria vieții sunt la un moment
deosebit de oportun să înceapă să-și construiască abilitățile de stabilire a obiectivelor - nu
numai că aceste abilități îi vor servi de-a lungul vieții, dar construirea lor acum îi va ajuta să își
modeleze viitorul într-unul pe care îl doresc ”Courtney Ackerman.
Manualul vă va ajuta să înțelegeți diferite aspecte ale vieții de adult și vă poate îndruma în
stabilirea obiectivelor pe care considerați că sunt potrivite pentru dvs. Realizarea unui plan
pentru atingerea obiectivelor dvs. este printre cei mai importanți pași pe care îi puteți face când
treceți de la adolescență și sistemul de plasament la vârsta adultă și independență.
Stabilirea obiectivelor face ca realizarea lor să fie un proces mult mai ușor și mai pozitiv!
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Partea B

Gânduri utile
Scrieți cel puțin un obiectiv pe care doriți să-l atingeți în următoarele șase luni, pentru
următoarele categorii, care sunt strâns legate de viața și abilitățile de viață ale adulților:

1. Venit / bani:
2. Cazare:
3. Educație:
4. Sport / exerciții fizice:
5. Ocuparea forței de muncă / job:
6. Cumpărături:
7. Prieteni / Cercul social:
8. Timp liber / Hobby:
9. Călători:
10. Eu însumi:
11. Altele:
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2. Documente legale: carte de identitate, permis de
conducere, asigurare de sănătate, documente fiscale

Partea A

SUMAR
Unitatea intitulată „Documente legale” are ca scop introducerea și prezentarea documentelor legale pe care un
tânăr ar trebui să le aibă pentru a participa la viața socială și în societate în general. Documentele sunt prezentate
succesiv, cu o explicație asupra procesului pe care cineva trebuie să-l urmeze pentru a le dobândi, precum și
utilizarea și importanța lor.
Punctul cheie 1: Unele dintre informațiile conținute în această unitate ar putea fi cunoscute pentru dvs.
și necunoscute celorlalți participanți. Ai răbdare și împărtășește orice cunoștințe ai!
Punctul cheie 2: Informațiile furnizate în această unitate se referă la proceduri naționale specifice. În
alte țări se aplică proceduri diferite.
Punctul cheie 3: Partea A conține informații utile despre natura și importanța diferitelor documente
legale, precum și modalitățile de eliberare a acestora. Partea B conține informații practice care trebuie utilizate
în cazul în care doriți să emiteți sau să reeditați aceste documente legale.

Obiective și Scopuri
Obiectivele acestei unități sunt pentru ca tu:
▪ să-ți cunoști drepturile și obligațiile cu privire la documentele pe care trebuie să le deți ca cetățean.
▪ să înțelegi modalitățile prin care se emit anumite documente legale și necesitatea acestora în viața de zi cu
zi.
▪ să realizezi importanța de a avea / pierde / înlocui documente legale
▪ să te familiarizezi cu procesele legale de bază, care sunt comune pentru toți cetățenii din societatea
specifică, indiferent de statutul lor (să fie în plasament sau nu, să părăsească plasamentul etc.)
▪ să înțelegi rolul diferitelor servicii publice
▪ să fii bine pregătit să aplici pentru eliberarea propriilor documente.
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Cum să ......
... obți cartea de identitate
Actele necesare pentru eliberarea unui act de identitate
• O cerere pe care o primești de la Serviciul de Evidența Persoanelor din localitatea de domiciliu și trebuie să
o completezi cu toate datele tale;
• Certificatul de naștere, în original și copie;
• Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);
• Hotărârea de divorț, în original și copie (dacă este cazul);
• Actul care dovedește adresa de domiciliu, în original și copie;
• Certificatul de deces al soțului/soției, în original și copie (dacă este cazul);
• Certificatele de naștere ale copiilor minori, sub 14 ani, în original și copie (dacă este cazul);
• Un document emis de autoritățile statului, cu o fotografie de dată recentă (permis de conducere, diplomă de
absolvire, livret militar), în original și copie;
• Un timbru fiscal;
• Chitanță care dovedește contravaloarea cărții de identitate, pe care o plătești la taxe şi impozite

... solicitați eliberarea unui pașaport simplu electornic ( pentru persoane majore)

Ai nevoie de următoarele acte:
- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în
termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de
naştere, în original;
- documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de
plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de
plată online, completat pe numele titularului;
- paşaportul anterior, dacă acesta există.
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Cum intri în posesia cardului naţional de sănătate?
Cardul este distribuit personal de către factorul poştal în baza unui act de identitate şi a semnăturii de primire.
Poştaşul face cel puţin două vizite la domiciliul asiguratului şi, în cazul în care acesta nu va fi găsit acasă, îi va
lăsa un aviz poştal pe care va fi menţionată perioada în care asiguratul poate să ridice cardul de la oficiul
poştal. Procesul de tipărire şi distribuire a cardului naţional de sănătate va continua pentru persoanele care
împlinesc vârsta de 18 ani şi/sau dobândesc calitatea de asigurat ulterior momentului distribuirii iniţiale.

.... obțineți permisul de conducere
Conform Codului rutier din România, pentru a putea obține permisul de conducere Categoria B este necesar să
fi împlinit 18 ani. Permisul de conducere poate fi obținut chiar și de la 16, dar numai pentru categoria
inferioară B1.
Pasul 1 – Școala de șoferi
Primul pas pentru obținerea permisului de conducere (presupunând că este deja îndeplinită condiția vârstei
minime) este înscrierea la o școală de șoferi. Pentru a putea începe cursurile aveți nevoie de buletinul de
identitate și de aviz psihologic. desigur, trebuie plătită și taxa de școlarizare, care depinde de fiecare școală de
șoferi în parte.
Pasul 2 – Întocmirea dosarului de examen auto
Pentru depunerea dosarului în vederea susținerii examenului ai nevoie de următoarele acte:
1. fișa medicală (eliberată de una dintre policlinicile agreate de Poliția municipiului de care aparțineți);
2. fișa de școlarizare (valabilă un an de zile de la data absolvirii cursurilor) emisă de școala de conducători auto
în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică;
3. avizul psihologic;
4. certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate și, după caz, copia hotărârii judecătorești de
condamnare, rămasă definitivă, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii cu executare sau la pedeapsa
amenzii, copia biletului de liberare sau a documentului care atesta executarea pedepsei amenzii;
5. două fotografii tip permis de conducere;
6. copie după BI sau CI pe format A4, diplomă de studii, permis de conducere (dacă este cazul);
7. chitanța de plată a contravalorii taxei de examen auto;
8. chitanța de plată a contravalorii permisului de conducere.
Susținerea examenului
După finalizarea școlii de șoferi și întocmirea dosarului pentru examenul auto, te poți înscrie pentru susținerea
examenului auto. Prima probă care va trebui susținută este proba teoretică. Dacă treci de acesta te poți
programa pentru proba practică. În caz contrar, vei putea să susții din nou proba teoretică, după cel puțin 15
zile.
În privința probei practice, candidatul se va prezenta unde i s-a indicat de către lucrătorul de la ghișeul de
programare. În cazul în care trece și de această probă, obține permisul de conducere. În cazul în care nu trece
de acestă probă, va putea să o susțină din nou, după cel puțin 15 zile, dar în cel mult un an de la terminarea
școlii de șoferi.
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Documente legale: carte de identitate, permis de conducere, asigurare
de sănătate, documente fiscale

PARTEA B
1. Informații și legături utile
INFORMAȚII UTILE
ServiciI / Instituție

Contact / Aflați mai multe

Documente de identitate în România

http://depabd.mai.gov.ro/documente_necesare.html

Ministerul Muncii

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/

Agenția Națională pentru ocuparea Forței de
Muncă
Listă Scoli de Soferi
Regimul de călătorie în străinătate pentru
cetăţenii români
Agenția Națioanală de Administrare Fiscală
Directia pentru Evidenta Persoanelor si
Administrarea Bazelor de Date

https://www.anofm.ro/
https://e-drpciv.ro/scoli/
https://www.mae.ro/node/1422
https://www.anaf.ro
http://depabd.mai.gov.ro/contact.html

8

Manual
3. Cetățenie activă
PARTEA A

SUMAR
Această unitate urmărește să vă prezinte conceptul de cetățenie activă. În cadrul acestei
unități, vor fi prezentate și discutate sistemul politic național, varietatea partidelor politice,
procesul de vot și semnificația organizațiilor neguvernamentale și asociațiile cetățenilor. Veți
avea șansa să obțineți cunoștințe de bază cu privire la drepturile și obligațiile dvs. ca cetățeni
și veți înțelege beneficiile de a deveni voluntar.
Punctul cheie 1: Cetățenia activă poate părea complicată, dar este ceea ce fac
oamenii în viața de zi cu zi ca parte a unui grup mai larg de oameni, societatea lor.
Punctul cheie 2: Cetățenia activă este strâns legată de o serie de abilități, precum
gestionarea timpului, luarea deciziilor și abilitățile de comunicare. Ca și restul
competențelor, cetățenia activă poate fi învățată și practicată.
Punctul cheie 3: Cetățenia activă nu începe de la vârsta adultă. A fi membru al
oricărei
echipe/grup înseamnă cetățenie activă.
Punctul cheie 4: modul în care primim și procesăm orice tip de informație este
crucial pentru a devein un cetățean activ. Mass-media joacă un rol important în acest
proces.
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Obiective și Scopuri
Obiectivele acestei unități sunt:
▪ să ai o idee clară a abilităților și competențelor incluse în conceptul de „cetățean activ”
▪ să înțelegi importanța de a fi cetățean activ pentru dezvoltarea personală și social
▪ să-ți înțelegi drepturile și obligațiile lor ca cetățeni
▪ să cunoști valori precum egalitatea, democrația, libertatea, cooperarea, participarea și
responsabilitatea
▪ să faci cunoștință cu diferite organisme și organizații publice și conexiunea dvs. cu aceștia
ca cetățeni
▪ să înțelegi beneficiile de a deveni voluntar
▪ să înțelegi rolul mass-mediei în cetățenia active

Analiză
Introducere
Cetățenia activă este un concept larg, greu de definit și totuși crucial pentru bunăstarea
societății și a membrilor săi. Mulți oameni, atunci când sunt întrebați ce este cetățenia activă,
vor spune că este vorba despre „a da ceva înapoi”, despre recunoașterea că toți suntem
dependenți reciproc și că, contribuind pozitiv la direcția pe care o ia societatea, ne ajutăm și pe
noi înșine. S-ar putea susține că cetățenia activă are în vedere echilibrarea drepturilor și
responsabilităților.
Cetățenia activă este lipiciul care ține societatea împreună, deoarece, dacă toată lumea s-ar
concentra pur și simplu să meargă la muncă, să își câștige existența și să își promoveze propriile
interese individuale, societatea s-ar destrăma. Cetățenia activă reunește oameni de generații
diferite și medii diferite, forțând o solidaritate care devine din ce în ce mai importantă pentru
bunăstarea pe termen lung a societății locale / naționale / europene / globale.
Este, de asemenea, o formă de alfabetizare (educație), deoarece implică să fi conștient de ceea
ce se întâmplă în jurul nostru, să dobândești cunoștințe și înțelegere, astfel încât să faci critici
informate și să ai abilitatea și curajul de a răspunde în mod adecvat, individual sau colectiv.
Cetățenia activă întruchipează convingerea că fiecare individ poate face diferența față de
comunitatea în care trăiește - indiferent dacă aceasta înseamnă comunitatea locală, națională
sau globală.
Instituții
România este o republică democratică, semi-prezidențială, cu un Parlament bi-cameral:
Camera Deputaților și Senatul. Parlamentul este legiuitorul național, locul în care se discută și
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aprobă toate legile care guvernează societatea. Parlamentul numește și Avocatul Poporului.
Activitatea zilnică a Parlamentului implică elaborarea, dezbaterea și votarea legilor. Fiecare
propunere inițiată de parlamentari, guvern sau cetățeni este discutată mai întâi în comisiile
specializate și apoi votată în plen.
Toți membrii Parlamentului sunt aleși direct din cele 41 de județe din România. Alegerile au
loc prin vot universal. Vârsta de vot este de 18 ani. Partidele trebuie să câștige cel puțin 5%
din voturi pentru a fi reprezentate în Parlament. Parlamentul are 465 de membri (329 de
deputați și 136 de senatori). Există o procedură specială care permite reprezentarea
minorităților naționale în Camera Deputaților. Alegerile pentru Parlament sunt organizate, în
mod normal, o dată la patru ani.
Guvernul reprezintă puterea executivă, și funcționează pe baza votului parlamentar de
încredere. Acesta este însărcinat cu implementarea politicii interne și externe a țării și cu
gestionarea administrației publice.
Câteva definiții:
Parlament: Parlamentul este instituția democratică supremă care îi reprezintă pe cetățeni
printr-un corp ales de membri ai Parlamentului (parlamentari).
Alegeri: În prezent, într-o democrație reprezentativă precum România și, de asemenea, în toate
țările democratice, oamenii sunt cei care conduc și exercită puterea prin alegeri. Astfel,
electoratul alege reprezentanții care, pe tot parcursul mandatului lor, își îndeplinesc sarcini
specifice și își asumă responsabilitățile.
Electorat: Electoratul este format din toți cetățenii români care au dreptul la vot. Acest drept
se acordă persoanelor care au vârsta de cel puțin 18 ani și au capacitatea de act juridic și nu fac
obiectul unei condamnări penale irevocabile pentru infracțiunile enumerate la articolul 51 alin.
3 din Constituție. Alegătorii eligibili trebuie să fie înregistrați în lista electorală pentru a-și
exercita dreptul de vot.
Uniunea Europeană: este o Uniune formată din 28 de țări europene, care au aceleași obiective
și politici. Piața unică europeană, piața internă sau piața comună este o piață unică care
urmărește să garanteze libera circulație a mărfurilor, a capitalurilor, a serviciilor și a forței de
muncă - „cele patru libertăți” - în cadrul Uniunii Europene (UE).
Obiectivele UE sunt:
• să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea cetățenilor săi
• sa ofere libertate, securitate și justiție fără frontiere interne
• dezvoltare durabilă bazată pe o creștere economică echilibrată și stabilitate a prețurilor, o
economie de piață extrem de competitivă, cu angajare deplină și progres social și protecție a
mediului
• combaterea excluderii sociale și discriminarea
• să promoveze progresul științific și tehnologic
• sporirea coeziunii și solidarității economice, sociale și teritoriale între țările UE
• respectarea diversității culturale și lingvistice
• instituirea unei uniuni economice și monetare a cărei monedă este euro.
Unele dintre valorile de bază care prevalează UE includ demnitatea umană, libertatea,
democrația, egalitatea și drepturile omului.
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Voluntariat:
Voluntariatul este descris ca o activitate neplătită în care cineva își oferă timpul necesar pentru
a ajuta o organizație fără scop lucrativ sau o persoană cu care nu au o legătură de dependență.
Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale voluntariatului este impactul asupra comunității.
Voluntarii neplătiți sunt adesea liantul care ține o comunitate împreună. Voluntariatul permite
voluntarilor să se conecteze la comunitatea lor și să o facă un loc mai bun. Totuși, voluntariatul
este o stradă cu două sensuri și poate aduce beneficii voluntarilor la fel de mult ca și cauza pe
care aleg să o ajute. Dedicarea timpului ca voluntar ajută la crearea de noi prieteni, extinderea
rețelei sociale și stimularea abilităților sociale.
Alegeri electorale:
Alegerile generale din România au loc la fiecare patru ani, când se aleg
membrii Parlamentului din Camera Deputaților și Senat. Mandatul acestora durează patru
ani.
Candidații, aleși printr-un sistem de liste proporționale, sunt în competiție pentru unul din
cele 345 de locuri din Camera Deputaților (un deputat la 70.000 locuitori) și 140 în Senat (un
senator la 160.000 locuitori). Alegerile prezidențiale au fost decalate, astfel că durata unui
mandat de președinte este acum de cinci ani, spre deosebire de cel al unui parlamentar, care
este limitată la patru ani. Următoarele alegerile prezidențiale vor avea loc în 2024.
Alegerile locale, odata la 4 ani, urmăresc alegerea următoarele autorități ale administrației
publice locale: consiliile locale, consiliile judeţene şi primarii, prin vot universal, egal, direct,
secret şi liber exprimat.
Alegerile europarlamentare au loc odată la 4 ani. La 26 mai 2019, cetăţenii români au votat 32
deputaţi europeni din numărul total 751 din Parlamentul European.
ONG-uri (sau organizație non-profit)
Organizațiile neguvernamentale, denumite în mod obișnuit ONG-uri, sunt de obicei organizații
non-profit și uneori organizații internaționale independente de guverne și organizații
guvernamentale internaționale (deși deseori finanțate de guverne), care sunt active în
domeniul asistenței umanitare, educaționale, de sănătate, politici publice, sociale, drepturile
omului, mediu și alte domenii pentru a efectua schimbări în funcție de obiectivele lor. ONGurile sunt, de obicei, finanțate din donații, dar unele evită finanțarea oficială și sunt gestionate
în principal de voluntari.
Tipuri de voluntariat:
o Voluntariatul ca program de învățare: Multe școli de la toate nivelurile de educație oferă
programe de învățare, care permit studenților să servească comunitatea prin voluntariat în
timp ce câștigă credite/note.
o Voluntariat bazat pe competențe: voluntariatul bazat pe competențe pune în valoare
abilitățile de specialitate și talentele indivizilor pentru a consolida infrastructura nonprofitului,
ajutându-i să-și construiască și să își susțină capacitatea de a-și îndeplini cu succes misiunile.
o Voluntariatul în țările în curs de dezvoltare: O formă din ce în ce mai populară de voluntariat
în rândul tinerilor, în special studenții care își iau un an liber intre finalziarea liceului si
începerea studiilor universitare(gap year) este de a călători în comunitățile din lumea în curs
de dezvoltare pentru a lucra la diferite proiecte cu organizații locale.
12
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o Voluntariat virtual: În voluntariat virtual, voluntarul îndeplinește sarcini, totale sau parțiale,
din afara locației organizației care este asistată (numită și voluntariat electronic sau voluntariat
online)
o Voluntariat de mediu: voluntariatul de mediu se referă la voluntarii care contribuie la
gestionarea sau conservarea mediului.
o Voluntariatul în situații de urgență: Voluntariatul joacă adesea un rol esențial în efortul de
recuperare în urma dezastrelor naturale, precum tsunami, inundații, secete, uragane și
cutremure.
o Voluntariat în școli: Multe școli din întreaga lume se bazează pe sprijinul guvernului sau pe
eforturile din partea voluntarilor și donațiilor private, pentru a funcționa eficient.
o Activitate de voluntariat comunitar: voluntariatul comunitar se referă la nivel global la cei
care lucrează pentru îmbunătățirea comunităților locale. Această activitate se produce în mod
obișnuit prin organizații non-profit, administrații locale și biserici; dar cuprinde, de asemenea,
grupuri ad-hoc sau informale, cum ar fi echipele sportive de agrement.
o Voluntariat social: în unele țări europene, organizațiile guvernamentale și organizațiile
neguvernamentale oferă funcții auxiliare pentru o anumită perioadă în instituții precum
spitale, școli, situri memoriale și instituții de asistență socială. Diferența față de alte tipuri de
voluntariat este că există reglementări legale stricte, ce organizație are voie să recruteze
voluntari și despre perioada în care un voluntar are voie să lucreze într-o poziție voluntară.
o Voluntariat la evenimente sportive majore: De exemplu, 25.000 de voluntari au lucrat la
Olimpiada de iarnă din Sochi din 2014. Aceștia au sprijinit organizatorii în peste 20 de zone
funcționale: întâlnirea oaspeților, asistarea navigației, organizarea ceremoniilor de deschidere
și închidere, organizarea maganizelor alimentare etc.

Cetățenie activă
PARTEA B

1. Lista ONG-urilor și informații utile:
ONG
Unicef
România
Salvați Copii
Romania

Activitate
copii defavorizați

Link
https://www.unicef.org/romania/

sărăcie, copii

https://www.salvaticopiii.ro/
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AIDRom
Missio Link
International
2. Link-uri utile

refugiați, copii neînsoțiți, fără adăpost,
victime ale traficului de persoane,
prizonieri, romi, etc
Copii în plasament

Pentru a afla unde votați
Avocatul Poporului
Protectia Consumatorilor
Ministerul de Interne
Minsterul Educatiei
Politia / Pompieri / Ambulanță

https://www.aidrom.ro

https://www.mli.ro/en/

https://www.registrulelectoral.ro/
http://www.avp.ro/index.php?lang=ro-ro
https://anpc.ro/
https://www.mai.gov.ro/
https://www.edu.ro/
Număr de telefon: 112
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4. Înțelegerea Legii
Partea A

Sumar
Această unitate urmărește să prezinte aplicarea legii de către diferite organisme (de exemplu,
poliție, instanțe) și implicațiile atunci când legile sunt încălcate. Până la sfârșitul unității veți
putea să înțelegeți diferitele infracțiuni și consecințele lor și să știți ce trebuie să faceți și cum
să vă purtați în diferite cazuri (ca martori, ca victime, în timpul verificărilor poliției etc.). De
asemenea, veți înțelege concepte de bază legate de problemele legii (cum ar fi drepturile,
obligațiile și pedepsele) și veți realiza importanța desfășurării activităților legale.
Punctul cheie 1: Legea vizează drepturile și obligațiile tuturor persoanelor care trăiesc
într-o societate. Sunt aceleași pentru toată lumea și, prin urmare, sunt legate de valori
fundamentale, precum libertatea, egalitatea și justiția. Ele sunt o parte integrantă a
democrației.
Punctul cheie 2: Legea este peste tot. Avem legi, reguli și regulamente pentru a gestiona
aproape toate procesele. Nu ne plac întotdeauna aceste reguli, întrucât deseori înseamnă că
cineva ne spune ce să facem sau ne împiedică să facem ceea ce ne dorim. Totuși, pentru a trăi
într-o societate civilă, trebuie să avem reguli de urmat.
Punctul cheie 3: Încălcarea legii are întotdeauna consecințe. Gândește-te de două ori!

Obiective și scopuri
Obiectivele acestei unități sunt:
▪ să înțelegi conceptele de comportament legal / illegal
▪ să înțelegi drepturile și obligațiile legate de problemele legale
▪ să realizezi funcția sistemului juridic național
▪ să te simți confortabil atunci când ai de-a face cu servicii juridice
▪ să știi cum legea influențează toate activitățile oamenilor
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Analiză
Legile
Legile sunt reguli care se aplică pentru toți oamenii care trăiesc într-o comunitate. Legile
protejează siguranța noastră generală și asigură drepturile noastre ca cetățeni împotriva
abuzurilor din partea altor persoane, a organizațiilor și a guvernului însuși.
Avem legi care să ne ajute să ne asigurăm siguranța generală, să ne garanteze libertățile de bază
(libertatea de exprimare, libertatea de discurs, libertatea presei etc.) și să ne protejeze de
discriminare din cauza rasei, sexului, vârstei sau din cauza unei dizabilități.
Legile există la nivel local, de stat și național și includ lucruri precum:
- Legile privind siguranța alimentelor. La nivel local, departamentele de sănătate au linii
directoare pe care restaurantele le respectă pentru a stoca și pregăti mâncarea într-o manieră
sănătoasă, astfel încât clineți să nu se îmbolnăvească.
- Limitele de viteză și legile traficului există astfel încât să conducem în siguranță.
- Autorizații pentru medici și asistente care asigură o pregătire adecvată a persoanelor care au
grijă de noi și care de multe ori au viața noastră în mâinile lor.
Instituții implicate
Sistemul de guvernare din România se bazează pe principiul separării puterilor. În stat există
trei puteri: legislativul, executivul și sistemul judiciar. Filiala legislativă este formată din
Parlament a căror funcție principală este de a face legile. Parlamentul votează pentru un proiect
de lege pentru a deveni o lege în trei sesiuni de votare: în primul rând în principiu, apoi pe
articol și apoi în ansamblu. Odată ce proiectul de lege este trecut, acesta este trimis
președintelui pentru a o promulga și publica în Monitorul Oficial.
Legile sunt aplicate de puterea executivă care este formată din guvern și președintele țări. Ei
sunt cei care se asigură că toate legile sunt aplicate, prin miniștrii lor.
Instituțiile judiciare sau instanțele sunt responsabile pentru aplicarea legilor. Instanțele din
România sunt împărțite în 3: administrativ, civil și penal. Disputele cu caracter administrativ
sunt sub jurisdicția Consiliului de Stat și a instanțelor administrative regulate (tribunale de
primă instanță și curțile de apel). Disputele de natură civilă și competența voluntară sunt sub
jurisdicția instanțelor civile. Pedeapsa infracțiunilor și adoptarea tuturor măsurilor impuse de
legile penale sunt sub jurisdicția curților penale.
Poliția elenă (greacă: Ελληνική Αστυνομία, Elliniki Astynomia, prescurtată ΕΛ.ΑΣ.) este
serviciul național de poliție și una dintre cele trei forțe de securitate din Grecia. Este o agenție
foarte mare, cu responsabilități de la controlul traficului rutier până la contra-terorism.
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Poliția este un organ de securitate ale cărui obiective principale sunt:
a. Asigurarea păcii și ordinii, precum și a dezvoltării sociale nestingherite a cetățenilor,
misiune care include atribuții generale de poliție și siguranța traficului,
b. Prevenirea și reprimarea criminalității, precum și protejarea statului și a formei sale
democratice de guvernare în cadrul ordinului constituțional, misiune care include
implementarea politicii de securitate publică și de stat.
Un avocat este o persoană care practică avocatura. Munca ca avocat presupune aplicarea
practică a teoriilor și cunoștințelor juridice abstracte pentru rezolvarea unor probleme
individualizate specifice sau pentru promovarea intereselor celor care angajează avocați
pentru a presta servicii juridice.
Rolul avocatului variază mult în jurisdicțiile legale, astfel încât aici îi putem prezenta doar în
termenii generali.

Sfaturi utile
Când interacționați cu ofițerii de poliție, ar trebui să țineți cont de următoarele sfaturi:
Cooperați cu Poliția
▪ Purtați întotdeauna cartea de identitate asupra voastră
▪ Mergeți la secția de poliție, dacă vi se cere
▪ Cereți un avocat dacă / când sunteți chestionat de poliție

Înțelegerea Legii
PARTEA B

Link-uri utile
Parlamentul României
Cum funcționează
instituțiile în România?
Constituția România
Guvernul României
Sistemul Judiciar din
România
Poliția Română
Monitorul Oficial
Legislație Romănia

http://www.parlament.ro/
https://educatiecivica.ro/lectii/institutii/
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=1
https://www.gov.ro/
https://e-justice.europa.eu/content_ordinary_courts-18-roro.do?member=1
https://www.politiaromana.ro/
http://www.monitoruloficial.ro/
http://legislatie.just.ro/
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Servicii speciale ale poliției
Forța de poliție din România are mai multe divizii de servicii speciale sub autoritatea șefului
de poliție și lucrează în colaborare cu sectoarele regionale și alte sectoare de poliție, dacă este
necesar, acestea fiind următoarele:
Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate este structura specializată din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române, fără personalitate juridică, cu competenţă
teritorială generală în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată. Direcţia
cooperează, în condiţiile legii, cu structuri similare din alte ţări, precum şi organisme
internaţionale abilitate în domeniul combaterii criminalităţii organizate.
Direcția de Combatere a Criminalității Organizate este organizată în 9 servicii centrale, un
birou și un compartiment de documente clasificate și secretariat.
1. Serviciul de combatere a traficului de persoane
Este structura de specialitate care desfăşoară activităţi de combatere a criminalităţii pe
domeniul de competenţă în baza delegării procurorului competent, conform legii, activități
investigative, de urmărire penală şi monitorizare, a traficului de migranţi, persoane, organe,
ţesuturi şi/sau celule de origine umană.
În cadrul serviciului funcționează 2 birouri (Biroul de Combatere a Traficului de Ființe Umane
și Biroul de Combatere a Traficului de Migranți) și un compartiment (Centrul de resurse
pentru combaterea traficului de persoane).
2. Serviciul de combatere a macrocriminalității economico-financiare
Desfăşoară activităţi investigative şi de urmărire penală pentru combaterea infracţiunilor
complexe din sfera macrocriminalităţii financiare, infracţiuni de spălare de bani, infracțiuni
vamale, contra patrimoniului și de serviciu.
În cadrul serviciului funcționează 2 birouri (Biroul de combatere a criminalității economicofinanciare și Spălării Banilor și Biroul de combatere a infracțiunilor vamale, contra
patrimoniului și de serviciu )
3. Serviciul de combatere a criminalităţii informatice
Desfăşoară activităţi investigative si de cercetare penală pentru combaterea infractiunilor
informatice cu mijloace de plată electronice, infracţiunilor contra confidenţialităţii şi
integrităţii datelor, a celor privind sistemele informatice şi pornografie infantilă.
În cadrul serviciului funcționează 4 birouri (Biroul de combatere a infracțiunilor informatice
și a celor cu mijloace de plată, Biroul de percheziții și cercetare a sistemelor informatice,
Biroul de investigare a infracțiunilor împotriva sistemelor informatice, Biroul de investigarea
infracțiunilor de pornografie infantilă prin sisteme informatice).
4. Serviciul antidrog
Desfăşoară activităţi investigative şi de urmărire penală pentru combaterea traficului şi
consumului de droguri, intern şi transfrontalier.
Unităţile de profil sunt sprijinite de Laboratorul central de analiză şi profil al drogurilor şi 4
laboratoare teritoriale, care efectuează în mod operativ, analize fizico-chimice ale
substanţelor stupefiante, psihotrope, ori ale altor substanţe confiscate.
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În cadrul serviciului funcționează Biroul de combatere a traficului de cocaină și droguri
sintetice, Biroul de combatere a traficului de heroină, opiu și derivați și Biroul de combatere a
traficului cu precursori, laboratoare și culturi.
5. Serviciul de investigare a infracțiunilor de terorism
Este structura de specialitate care desfăşoară activităţi investigative şi de cercetare penală,
potrivit specializării instituite prin dispoziție a inspectorului general al Poliției Române,
precum și în baza delegării procurorului competent, conform legii.
6. Serviciul de combatere a grupurilor de criminalitate organizată
Este structura de specialitate care desfăşoară activităţi investigative și de cercetare penală a
grupărilor infracționale de natură polivalentă, având un număr mare de membri care
acționează atât la nivel intern cât și extern prin comiterea unei sfere variate de infracțiuni
7. Laboratorul central de analiză si profil al drogurilor - la nivel de serviciu
Este structura care efectuează în mod operativ, analize fizico-chimice ale substanţelor
stupefiante, psihotrope, ori ale altor substanţe confiscate.
8. Serviciul de investigare financiară a grupurilor de criminalitate organizată
Este structura de specialitate care desfăşoară activități investigative și procedurale privind
patrimoniul persoanelor cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor susceptibile de produs
infracțional în dosare penale precum și cercetarea săvârșirii de către aceste persoane a
infracțiunii de spălare a banilor.
9. Oficiul național central pentru combaterea falsului de monedă (la nivel de birou)
Desfăşoară activităţi investigative şi de urmărire penală pentru combaterea infracțiunilor de
fals de monedă.
10. Serviciul cooperare operativă
Asigură exercitarea unui management operaţional de calitate şi controlul eficient al situaţiei
operative, pe baza de date reale, analize obiective şi pertinente, asigură coordonarea, sprijinul
şi controlul activităţilor de cooperare internaţională, afaceri europene şi programe, la nivelul
structurilor proprii.
11. Compartimentul documente clasificate și secretariat
Desfășoară activități ce presupun primirea/predarea corespondenței,
înregistrarea/distribuirea lucrărilor, întocmirea diverselor documente și situații.

Birourile de poliție
La un moment dat s-ar putea să doriți să ajungeți la poliție.
Iată câteva link-uri utile:
•
•

https://www.politiaromana.ro/
https://www.politiaromana.ro/ro/contact
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Numere de telefon utile
Pentru urgențe sunați la 112 pentru Poliție, Ambulanță sau Pompieri

Avocaţi
În România există diferite tipuri de legi, cum ar fi Dreptul penal, Legea educației, Legea
drepturilor civile, Legea divorțului și falimentul; prin urmare, diferiți avocați practică
diferitele tipuri de legi.
Mai multe informații despre avocați, firme de avocatură și probleme legale pot fi găsite aici
• https://www.ifep.ro/justice/lawyers/lawyerspanel.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Servicii juridice pentru refugiați /
solicitanți de azil
Solicitanții de azil au dreptul să consulte gratuit un consilier juridic cu privire la aspectele
referitoare la cererea lor de azil. Consiliul Național Român pentru Refugiați oferă aceste
servicii gratuite în România.
Pentru mai multe informații, puteți vizita următoarele pagini:
• https://cnrr.ro/index.php/ro/
• http://igi.mai.gov.ro/ro/content/proceduri-azil
• https://www.romaniaeacasa.ro/programe-integrare/
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5. Drepturile omului
Partea A

Sumar
Această unitate își propune să prezinte informații despre drepturile omului în general și în
special asupra drepturilor copiilor. Sunt prezentate convenții de bază și tratate privind
drepturile omului, urmate de informații specifice cu privire la drepturile copiilor și la
drepturile tinerilor care urmează să părăsească sistemul de plasament.
Veți avea ocazia să aflați care sunt comportamentele acceptate și care sunt considerate
încălcări, astfel încât să le alegeți pe cele acceptate și nu pe cele interzise. În cele din urmă,
informații practice și link-uri utile vor fi furnizate astfel încât să știți unde să vă adresați în cazul
în care simțiți că drepturile dvs. sunt neglijate sau încălcate.

Punctul cheie 1: Drepturile sunt revendicările morale sau legale de a avea sau de a face
ceva. Drepturile omului sunt drepturile pe care le avem ca ființe umane. Ele aparțin tuturor,
indiferent de cine suntem sau de unde trăim și nu pot fi luate.
Punctul cheie 2: Drepturile copiilor sunt drepturi speciale care aparțin tuturor copiilor
cu vârsta sub 18 ani. Copiii au aceleași drepturi ale omului ca toți ceilalți, dar au, de asemenea,
drepturi suplimentare care obligă adulți să se asigure că toți copiii primesc îngrijirea specială
și protecția de care au nevoie pentru a crește sănătos și fericit.
Punctul cheie 3: Diverse organisme internaționale, inclusiv ONU, Consiliul Europei și
Comisia Europeană, au emis recomandări pentru ca drepturile copiilor să fie încorporate în
procesul de îngrijire a minorilor în plasament.
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Scopuri și Obiective
Obiectivele acestei unități sunt:
▪ să identifici drepturilor omului și încălcările drepturilor omului
▪ să înțeleagi că drepturile omului aparțin tuturor
▪ să realizezi că fiecare drept uman este important pentru ca ființele umane să trăiască și să
crească
▪ să realizezi legătura dintre drepturi și responsabilitatea personală
▪ să realizam de ce este important ca minorii (în special cei aflați în îngrijire) să aibă
drepturi specifice

Analiză
Câteva concepte de bază:
Drepturile omului: drepturile pe care le au toți oamenii, inclusiv copiii, pur și simplu pentru
că sunt ființe umane, indiferent de abilitățile lor, cetățenie, etnie, sex, limbă, naționalitate, rasă
sau orientare sexuală.
Drepturi fundamentale: Acestea sunt drepturile acordate oamenilor privind dreptul la viață,
libertate, proprietate, libertate de exprimare, adunare, presă și religie sau un drept de bază,
derivat din legea naturală; un drept considerat de Curtea Constituțională de a primi cel mai
înalt nivel de protecție constituțională împotriva imixtiunilor guvernamentale
Drepturile copiilor: Sunt drepturile omului adresate copiilor cu o atenție deosebită asupra
drepturilor la o protecție și îngrijire specială acordată minorilor. Drepturile copiilor includ
dreptul lor de asociere/contact cu ambii părinți, identitatea umană, precum și nevoile de bază
pentru protecția fizică, hrana, educația universală plătită de stat, îngrijirea sănătății și legile
penale adecvate vârstei și dezvoltării copilului, protecție egală a drepturile civile ale copilului
și libertatea împotriva discriminării pe baza rasei, sexului, orientării sexuale, identității sexului,
originii naționale, religiei, dizabilității, culorii, etniei sau alte caracteristici. Interpretarea
drepturilor copiilor variază de la a permite copiilor capacitatea de autonomie până la
asigurarea copiilor unei dezvoltari fizice, mentale și emoționale, fără abuzuri. Alte definiții
includ drepturile la îngrijire și educație.
Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului: acesta este un set de standarde și
obligații convenite la nivel internațional pentru protejarea și promovarea drepturilor tuturor
persoanelor sub 18 ani. Aceste drepturi sunt destinate să asigure creșterea copiilor în cele mai
bune condiții posibile - să se dezvolte și să învețe într-un mediu sigur, să aibă acces la îngrijiri
medicale de calitate și să participe pe deplin la viața familială, culturală și socială.
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Avocatul Poporului: Este o persoană desemnată de guvern pentru a se asigura că drepturile
omului sunt respectate de organizațiile de stat și private și de persoane individuale. Avocatul
poporului trebuie să cunoască bine drepturile copiilor. Atunci când copiii sau tinerii sesizează
încălcarea drepturilor lor, avocatul poporului are sarcina de a iniția o anchetă și de a propune
soluții. În unele țări, există un avocat special pentru copii și tineri. Avocati poporului pentru
copii din Europa au format Rețeaua Europeană a Avocatilor Poporului pentru Copii. În România
există un departament specific al Avocatului Poporului dedicat drepturilor copiilor. Acest
departament este preocupat de protecția și promovarea drepturilor copiilor. Se pune accentul
mai ales pe încălcarea drepturilor copiilor de către serviciile publice, precum și persoanele
private sau persoanele juridice.
Consiliul Europei: Consiliul Europei este o organizație internațională înființată în 1949, care
are în prezent 47 de state membre. Rolul său este de a promova drepturile omului, democrația
și statul de drept. Stabilește principii democratice comune bazate pe Convenția Europeană a
Drepturilor Omului și alte convenții și recomandări privind protecția persoanelor, care includ
desigur cei 150 de milioane de copii ai Europei.
Convenție: Este un acord legal obligatoriu între țări. Convențiile sunt uneori numite tratate
sau acorduri internaționale.
Interesul superior al copilului: adulții ar trebui să facă ceea ce este mai bun pentru copii. Ei
ar trebui să ia decizii care vor avea cel mai mare impact pozitiv asupra dezvoltării copiilor și
tinerilor.

Drepturile omului
Unele dintre drepturile fundamentale ale omului, incluse în Declarația universală a drepturilor
omului sunt următoarele:
1. Toți suntem născuți liberi și egali. Cu toții suntem născuți liberi. Cu toții avem propriile
noastre gânduri și idei. Ar trebui să fim tratați în același mod.
2. Nu discriminați. Aceste drepturi aparțin tuturor, indiferent de diferențele noastre.
3. Dreptul la viață. Cu toții avem dreptul la viață și să trăim în libertate și siguranță.
4. Fără sclavie. Nimeni nu are niciun drept să ne facă sclavi. Nu putem face pe nimeni sclavul
nostru.
5. Fără tortură. Nimeni nu are dreptul să ne rănească sau să ne tortureze.
6. Avem aceleaș indiferent unde mergem. Sunt o persoană la fel ca tine!
7. Toți suntem egali în fața Legii. Legea este aceeași pentru toată lumea. Trebuie să ne trateze
pe toți corect.
8. Drepturile dvs. umane sunt protejate prin lege. Cu toții putem solicita ca legea să ne ajute
atunci când nu suntem tratați corect.
9. Fără detenție fara motive. Nimeni nu are dreptul să ne pună în închisoare fără motive
întemeiate și să ne țină acolo sau să ne trimită departe de țara noastră.
10. Dreptul la proces. Dacă suntem judecați, acest lucru ar trebui să fie public. Persoanele care
ne judecă nu trebuie să lase pe nimeni să le spună ce să facă.
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11. Prezumția de nevinovăție. Nimeni nu ar trebui să fie învinuit că a făcut ceva până când nu
este dovedit. Când oamenii spun că am făcut un lucru rău, avem dreptul să le arătăm că nu este
adevărat.
12. Dreptul la confidențialitate. Nimeni nu ar trebui să încerce să ne jicnească și calomnieze.
Nimeni nu are dreptul să intre în casa noastră, să ne deschidă scrisorile sau să ne deranjeze pe
noi sau familia noastră fără un motiv întemeiat.
13. Libertatea de mișcare. Cu toții avem dreptul să mergem acolo unde ne dorim în propria țară
și să călătorim așa cum ne dorim.
14. Dreptul de a căuta un loc sigur pentru a trăi. Dacă ne este frică în propria țară, cu toții avem
dreptul să fugim în altă țară pentru a fi în siguranță.
15. Dreptul la o naționalitate. Cu toții avem dreptul să aparținem unei țări.
16. Căsătoria și familia. Fiecare adult are dreptul să se căsătorească și să aibă o familie dacă
dorește. Bărbații și femeile au aceleași drepturi atunci când sunt căsătoriți și când sunt
despărțiți.
17. Dreptul la propriile lucruri. Fiecare are dreptul să dețină lucruri sau să le împărtășească.
Nimeni nu ar trebui să ne ia lucrurile fără un motiv întemeiat.
18. Libertatea gândirii. Cu toții avem dreptul să credem în ceea ce vrem să credem, să avem o
religie sau să o schimbăm dacă vrem.
19. Libertatea de exprimare. Cu toții avem dreptul să decide și să gândim ce ne place, să spunem
ce gândim și să împărtășim ideile noastre cu alți oameni.
20. Dreptul la adunarea publică. Cu toții avem dreptul să ne întâlnim prietenii și să lucrăm
împreună în pace pentru a ne apăra drepturile. Nimeni nu ne poate obliga să ne alăturăm unui
grup dacă nu vrem.
21. Dreptul la democrație. Cu toții avem dreptul să luăm parte la guvernarea țării noastre.
Fiecare adult ar trebui să aibă voie să își aleagă propriii lideri.
22. Protecție socială. Cu toții avem dreptul la locuințe, medicamente, educație și îngrijire la
prețuri accesibile, bani suficienți pentru a trăi și ajutor medical dacă suntem bolnavi sau
bătrâni.
23. Dreptul la muncă. Fiecare adult are dreptul să aibă un loc de muncă, la un salariu corect
pentru munca și să se alăture unui sindicat.
24. Dreptul la odihna. Cu toții avem dreptul să ne odihnim de la locul de muncă și să ne relaxăm.
25. Mâncare și adăpost pentru toți. Cu toții avem dreptul la o viață bună. Mamele și copiii,
persoanele în vârstă, șomeri sau persoane cu handicap și toate persoanele au dreptul să fie
îngrijite.
26. Dreptul la educație. Educația este un drept. Școala primară ar trebui să fie gratuită. Ar trebui
să învățăm despre Națiunile Unite și cum să colaborăm cu ceilalți. Părinții noștri pot alege ceea
ce învățăm.
27. Responsabilitatea. Avem o datorie față de alte persoane și ar trebui să le protejăm
drepturile și libertățile.
28. Nimeni nu poate să-ți înterzică drepturile omului.
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Drepturile copiilor
Parafrazate în termeni simpli in Convenția privind drepturile copilului, copiii au dreptul ...
• De a avea un nume și o cetățenie.
• De a-și cunoaște părinții.
• De a trăi cu părinții lui, excepție făcând cazul în care aceasta situație nu este în interesul său.
• De a menține contactul cu ambii părinți, fie ca este separat doar de unul sau de ambii.
• De a fi reunit cu părinții, atunci când este posibil.
• De a-și exprima o opinie care mai apoi sa fie luată în considerare.
• De a obține informații adecvate.
• De a se întâlni cu alții și de a înființa sau a se alătura unor asociații.
• La confidențialitate.
• De a accesa informații și materiale din diversitatea de surse media.
• De a fi protejat împotriva abuzului sau neglijării.
• Dacă nu sunt împreuna cu familia, de a primii îngrijirea corespunzătoare, ținând cont de
mediul cultural al copilului.
• Dacă sunt copii cu dizabilități mintale sau fizice au dreptul la îngrijiri speciale, educație și
instruire.
• De a se bucura de cel mai înalt nivel de servicii medicale.
• De a avea un nivel de trai decent.
• De a primi o educație care sa dezvolte personalitatea și talentele copilului.
• De a se bucura de propria cultură, de a-și practica propria religie și de a-și folosi propria
limbă.
• De a se odihni și de a se implica în activități de agrement, joacă și recreere.
• De a participa la activități culturale și artistice.
• De a fi protejat împotriva munci.
• De a fi protejat de droguri ilicite.
• De a fi protejat de exploatare sau abuz sexual.
• De a fi protejat împotriva traficului de persoane.
• De a fi protejat împotriva tuturor celorlalte forme de exploatare care aduc prejudicierea
bunăstării lor.
• De a fi protejat de tortură, tratament sau pedepse crude, inumane sau degradante.
• De a nu fi recrutat de fortele armate.
• De a fi protejat de conflictele armate.
• De a fi protejat de pornografie.
• La reabilitare dacă este victimă a încălcării drepturilor.
• De a avea un proces legal corect.
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LINK-URI UTILE
Declarația universală a drepturilor omului:
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
Convenția privind drepturile copilului:
https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/drepturile-copilului/conventia-onu-cu-privire-ladrepturile-copilului
Avocatul Poporului în România
http://www.avp.ro/index.php?lang=ro-ro
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
https://cncd.ro/
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki
(APADOR-CH) https://www.apador.org/en/despre-apador-ch/
Salvați Copii România: https://www.salvaticopiii.ro/
Drepturile consumatorilor: https://anpc.ro/articol/584/legislatie-generala-1
Informare pentru angajați și șomeri: https://www.anofm.ro/

Numere de telefoane utile
Organizație
Avocatul Poporului
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului
în România – Comitetul Helsinki
Salvați Copiii, România
Telefonul Copilului
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021.312.71.34

021.312.45.28
021.316 61 76

116111

Manual
6. Bugetare de bază
Partea A

Sumar
Unitatea intitulată „Bugetare de bază” are ca scop prezentarea conceptelor de bază legate de
bani, abilități financiare și bugetare.
Un buget personal este un plan financiar care alocă veniturile viitoare unor cheltuieli,
economii și rambursare a datoriilor. „Unde se duc banii?” este o dilemă comună cu care se
confruntă multe persoane și gospodării atunci când vine vorba de bugetarea și gestionarea
banilor.
Gestionarea eficientă a banilor începe cu un obiectiv și un plan alcatuit pas cu pas pentru
economii și cheltuieli. Obiectivele financiare ar trebui să fie realiste, să fie specifice, să aibă un
interval de timp și să implice actunile care trebuie a fi indeplinite.
Punctul cheie 1: Amintiți-vă că gestionarea banilor și bugetarea lor se numără printre
problemele-cheie cu care se confruntă tinerii care părăsesc serviciul de îngrijire si încep sa
trăiesca pe cont propriu.
Punctul cheie 2: Unitatea se concentrează pe aspectul practic al bugetării, mai degrabă
decât pe aspectul teoretic.
Punctul cheie 3: Abilitățile financiare sunt inter-legate și inter-dependente cu o serie de
abilități generale de viață, cum ar fi luarea deciziilor, conștientizarea de sine și gândirea
critică. Dezvoltarea acestor competențe va avea un efect pozitiv direct și asupra dezvoltării
abilităților financiare.

Obiective și Scopuri
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Obiectivele acestei unități sunt:
• a cunoaște semnificația și importanța planificării bugetare
• a înțelege și a putea explica diferența dintre nevoi și dorințe
• a te familiariza cu conceptele de competențe financiare și bugetare
• a înțelege ce caracteristici ar trebui să aibă un buget pentru a evita posibilele dezavantaje
• a știi pașii pentru realizarea unui buget și cum (și de ce) să îl respecți
• a identifica și a prioritiza obiectivele personale și financiare și pașii pentru atingerea
acestora

Analiză
Abilitățile de bugetare sunt incluse în categoria generală a abilităților de viață sau a
abilitaților unei vieți independente. Ele sunt, de asemenea, legate de alte abilități generale,
cum ar fi luarea deciziilor și stabilirea obiectivelor.
Ce este abilitatea de bugetare?
•
„Abilitatea unei persoane de a adopta o abordare proactivă în ceea ce privește
gestionarea banilor proprii sau ai companiei sale este cunoscută drept abilitate de
bugetare. Abilitățile de bugetare presupun luarea de decizii conștiente in ceea ce
privește alocarea banilor, astfel încât cheltuielile să nu depășească veniturile. "
• „Abilitățile financiare se referă la capacitatea de a utiliza cunoștințe și înțelegeri
relevante pentru a gestiona o situație preconizată sau imprevizibilă pentru a rezolva o
problemă financiară și a o transforma într-un beneficiu și o oportunitate în avantajul
celui în cauză. Aceste abilități pot fi dobândite sau pot fi învățate printr-o educație
financiară. ”
• Alfabetizarea (educația) financiară este deținerea unui set de abilități și cunoștințe
care permite unei persoane să ia decizii informate și eficiente in ceea ce privește
resursele sale financiare. Alfabetizarea financiară este, de asemenea, educația și
înțelegerea modului în care banii sunt câștigați, cheltuiți și economisiți, precum și
abilitatea de a utiliza resursele financiare pentru a lua decizii.
Distincția dintre nevoi și dorințe:
Diferența dintre dorințe și nevoi este destul de simplă, cel puțin la suprafață:
• Nevoie: ceva ce trebuie să ai
• Dorința: ceva ce ți-ar plăce să ai
În realitate, ai nevoie de doar patru lucruri pentru a supraviețui:
a. Un acoperiș deasupra capului,
b. Suficiente alimente și apă pentru a vă menține sănătatea,
c. Produse de bază pentru îngrijirea sănătății și pentru igienă,
d. Îmbrăcăminte (exact ceea ce ai nevoie pentru ca să rămâi confortabil și sa fi îmbrăcat
corespunzător).
Tot ceea ce depășește acest lucru - o casă mare, haine de marcă, alimente și băuturi de lux, o
mașină nouă sau o motocicletă - este o dorință. Diferențierea dintre nevoi și dorințe are un
efect direct asupra creării bugetului dumneavoastră.
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Bugetarea
Bugetarea este procesul de creare a unui plan pentru a-ți cheltui banii. Acest plan de cheltuieli
se numește buget. Crearea acestui plan de cheltuieli vă permite să determinați în avans dacă
veți avea suficienți bani pentru a face lucrurile pe care trebuie să le faceți sau doriți să le
faceți.
Bugetarea este importantă pentru stabilitatea dvs. financiară, asigurându-vă că puteți plăti
cheltuieli comune, cum ar fi chirie, studii, împrumuturi pentru studenți, facturi și
divertisment.
Dar ce este exact bugetarea? Este o abordare proactivă în organizarea finanțelor. Bugetarea
vă asigură că nu cheltuiți mai mult decât câștigați, permițându-vă să planificați cheltuieli pe
termen scurt și lung. Este un mod ușor și util pentru persoanele cu toate tipurile de venituri și
cheltuieli de a-și menține finanțele în ordine. Pur și simplu doriți să vă puteți urmări
veniturile rămase după toate cheltuielile pentru a vă asigura că nu intrați în datorii.
Bugetul este, de asemenea, legat de stabilirea și atingerea obiectivelor financiare. Stabilirea
unor obiective financiare realiste vă oferă un început important pentru a vă crea bugetul.
Este important să aveți un obiectiv financiar la care sa țintuiți cum ar fi sa va plătiți toate
facturile la timp în fiecare lună sau sa economisiți pentru o vacanță. Dar este la fel de
important să vă asigurați că lucrați la obiective realiste pe care le puteți îndeplini, astfel încât
să nu ajungeți să fiți dezamăgiți de obiectivele neatinse care au fost peste capacitățile voastre.
Gândiți-vă ce tipuri de obiective doriți să vă setați, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.
De exemplu, un obiectiv pe termen scurt este să plătiți factura telefonică lunară, în timp ce un
obiectiv pe termen lung ar putea fi economisirea pentru plata în avans pentru o mașină sau o
motocicletă.
Când setați obiectivele financiare, păstrați în vedere următoarele caracteristici:
S

Specifice: Obiectivele smart sunt suficient de specifice pentru a sugera o acțiune.
Precizați de ce economisiți bani, nu doar că doriți să economisiți.
M Măsurabile: Urmăriți-vă progresul, mai ales când vă atingeți obiectivele.
A Abordabile: Obiectivele tale trebuie să fie realizabile; nu te pregăti pentru eșec. Nu
te baza pe un bilet de loterie pentru bani în plus.
R Realiste: Obiectivele tale trebuie să aibă logică; nu lupta pentru obiective care nu se
potrivesc nevoilor tale.
T Timp (încadrat în timp): Stabiliți ținte precise și realiste pentru obiectivele dvs. și
țineți-vă la ele.
Sfaturi de bugetare
Odată ce ați obținut un plan de buget, totul este mai ușor. Cu toate acestea, există o mulțime
de modalități prin care poți depăși buget realizat. Iată câteva sfaturi care vă pot ajuta să țineți
evidența bugetării dvs.:
• Fii sincer cu tine însuți: atunci când pornești pentru prima dată în alcătuirea bugetului
tău, dacă nu ești sincer cu privire la lucrurile pe care deja cheltuiești bani, va fi greu
să-ți stabilești obiective și să îți urmărești corect cheltuielile. Începeți cu situația ta
financiară actuală și fă ajustări după ce ai evaluat locul în care te afli.
29

Manual
•

Stabiliți obiective realiste, flexibile: este mai ușor să rămâneți motivați să vă
respectați bugetul dacă aveți obiective clare, realiste și dacă vă permiteți recompense
pentru îndeplinirea obiectivelor. Doar asigurați-vă că introduceți aceste recompense
în bugetul dvs., astfel încât să nu fiți nevoiți să depășiți banii puși de-oparte pe o seara
în oraș.

•

Plătește când poți: nu trebuie să aștepți până la plata plăților. S-ar putea să
descoperiți că vă este mai ușor să rămâneți pe cale dacă plătiți lucrurile înainte de
scadență.

•

Planifică toate aspectele cheltuielilor tale: ia în considerare cum cumpărați și ce
cumpărați. Planificați-vă erorile, astfel încât să nu fie nevoie să faceți călătorii inutile.
Faceți liste când mergeți la magazinul alimentar, astfel încât să nu uitați ceva pentru
care va trebui să vă întoarceți mai târziu.

•

Înregistrați-vă cheltuielile reale: ați observat cât de repede dispar banii dvs.? Pentru a
controla unde se duc banii, purtați cu dvs. un notebook mic sau utilizați o aplicație
telefonică pentru a înregistra chiar și cele mai mici cheltuieli, precum cafeaua, biletele
de film, gustări și taxele de parcare. Unele cheltuieli care sunt adesea ignorate includ
taxe pentru utilizarea suplimentară a datelor mobile și cheltuielile de divertisment.

•

Includeți o categorie în bugetul dvs. numită „Neobișnuit”: în fiecare lună, vor exista
unele cheltuieli care nu se încadrează perfect într-o categorie sau pe care nu le-ați fi
putut planifica. O categorie „Neobișnuită” vă va ajuta să vă alocați bani pentru aceste
cheltuieli ocazionale.

•

Așteptați-vă la neașteptat: fondul dvs. de urgență trebuie utilizat pentru cheltuielile
care nu se încadrează în categoriile de facturi anuale și periodice. Cheltuielile
neașteptate sunt rezultatul unor evenimente de viață, cum ar fi pierderea locului de
muncă, boala sau reparația mașinilor. Redefiniți-vă noțiunea de facturi „neașteptate”
pentru a cuprinde aceste evenimente neprevăzute, mai degrabă decât alte cheltuieli
frecvente, dar rare.
Vestea bună este că dacă nu utilizați fondul dvs. de urgență, veți avea economii - ceea
ce ar trebui să fie întotdeauna o prioritate atunci când vă gestionați finanțele. Și, dacă
trebuie să vă folosiți fondul de urgență, puteți evita împrumuturile inutile.

Bugetarea de bază
PARTEA B

Link-uri utile
Modele de buget

https://www.mint.com/budgeting-3/student-budget-templatesimple-tips-for-students
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Articolul privind bugetarea
activităților pentru copii
Articol despre valoarea
economisirii banilor
Sfaturi suplimentare
pentru bugetare și
economisire de bani
Moduri de a economisi
bani în timp ce ești student
Alfabetizare financiară /
materiale pentru
adolescenți și tineri
Educația financiară

https://www.3mhellas.gr/3M/el_GR/post-itnotes/ideas/articles/teaching-kids-save-money-makingbudget-chart-post-it-notes/
https://www.educatiefinanciara.info/all-project-list/economisirea/
https://www.savoirville.gr/19-kai-1-eksupna-tips-giaapotamieusi/
https://worldscholarshipforum.com/ro/10-moduri-incredibileelevii-economisi-bani-studiind-%C3%AEnstr%C4%83in%C4%83tate/
https://www.paginadepsihologie.ro/eveniment/liber-la-educatiefinanciara/
https://mrfinance.ro/educatia-financiara/
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7. Sistemul Bancar
Partea A

SUMAR
Unitatea își propune să vă prezinte conceptele referitoare la serviciile furnizate de bănci și
sistemul bancar și la aspecte practice atunci când utilizați aceste servicii. Veți avea șansa să vă
dezvoltați cunoștințele despre sistemul bancar și competențele dvs. pentru a interacționa
eficient cu băncile și a utiliza formuare pentru depunerea și retragerea banilor.
Punctul cheie 1: Gestionarea banilor și bugetarea se numără printre problemele cheie
cu care se confruntă tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire atunci când trăiesc singuri, ca și
tine. Mulți au dificultăți în gestionarea finanțelor și au avut de multe ori datorii și restanțe.
Punctul cheie 2: Se pune accentul pe situațiile cu care vă veți confrunta atunci când
interacționați pentru prima dată cu băncile. Primele experiențe sunt importante!
Punctul cheie 3: Rețineți că abilitățile financiare sunt inter-legate și inter-dependente
cu o serie de abilități generale de viață, cum ar fi luarea deciziilor, conștientizarea de sine și
gândirea critică. Dezvoltarea acestor abilități va avea un efect pozitiv direct și asupra
dezvoltării deprinderilor financiare.
Punctul cheie 4: Băncile și cardurile de credit nu sunt nici bune, nici rele. Depinde de
modul în care tu le folosești.

Obiective și scopuri
Scopurile acestei unități sunt:
• să înțelegi rolul, funcțiile și serviciile unei bănci
• să știi cum să folosești un bancomat
• să cunoști diferența dintre diferite conturi
• să înțelegi procesul de deschidere a unui cont bancar și de emitere a unui card de credit
• să identifici și să acorzi prioritate cheltuielilor
• să înțelegi conceptul de împrumut (credit)
• să identifici potențiale pericolele atunci când interacționați cu băncile
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Analiză
Introducere și puncte cheie despre bani și sistemul bancar:
• Banii reprezintă modul în care măsurăm valoarea economică. Banii pe care îi folosim, numiți
monedă, sunt ceea ce folosim în societatea noastră pentru a plăti bunuri și servicii.
• Majoritatea țărilor își creează propria monedă. Toate monedele și bacnotele din România
sunt create sau produde de Banca Națională. Banca Națională controlează cu atenție câte
bacnote și monede sunt distribuite.
• Banii sunt liantul care leagă produsele, serviciile și oamenii împreună în economia noastră.
Motorul economic al țării este alimentat de ceea ce creează oamenii, iar banii le permit
oamenilor să producă și să cumpere ceea ce este creat.
• Oamenii câștigă bani muncind și li se plătește munca.
• În afară de a fi distractiv să ai bani, banii te ajută să te ocupi de nevoile vieții de zi cu zi.
• Banii își schimbă frecvent deținători- sunt schimbați zilnic între oameni, companii și bănci.
• Oamenii își păstrează banii în banci pentru economisire. Băncile plătesc dobândă pentru
banii pe care oamenii îi pun în bancă pentru perioade îndelungate de timp.
• Băncile împrumută banii debitorilor și investitorilor. Băncile percep dobânda pentru banii
pe care îi împrumută.
• Dobânda, în domeniul finanțelor și economiei, este plata de la un împrumutat sau de la o
instituție financiară care ia depozite (de exemplu, o bancă) către un creditor sau un depozitar
a unei sume peste rambursarea sumei principale (adică a sumei împrumutate), la o anumită
rată. De exemplu, un client plăteste, de obicei, dobândă pentru a împrumuta de la o bancă,
astfel încât va plăti băncii o sumă care este mai mare decât suma pe care a împrumutat-o.
• Banii părăsesc banca, trec prin economie și se întorc din nou. Banii circulă constant!
Servicii bancare
• Conturile de economii vă permit să vă păstrați banii în siguranță și să le crească valoarea
prin dobândă.
• Plata cu cecuri permite oamenilor să facă achiziții și să plătească facturi folosind cecuri de
hârtie în loc de numerar.
• Împrumuturile (credite) ajută oamenii să cumpere articole scumpe, cum ar fi mașini, și apoi
să plătească banii înapoi în viitor, plus dobânda.
• Cardurile de credit pot fi o modalitate convenabilă de a cumpăra lucruri și de a le plăti în
timp, dar rata dobânzii este frecvent mai mare decât în cazul împrumuturilor.
• Conturile de investiții pot ajuta oamenii să-și facă banii să crească în timp și să fie pregătiți
pentru cheltuieli mari, de exemplu educația universitară sau cumpărarea unei case.
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Când mergeți la bancă, puteți obține numerar, depuneți numerar și puteți transfera bani între
conturi, fie la un oficiu bancar, fie la o casă automată sau bancomat. La unele bancomate,
puteți primi numerar 24 de ore pe zi. Unele bancomate sunt chiar localizate în magazine
alimentare! La unele bănci, vă puteți gestiona conturile și prin telefon sau online.
Concepte privind „conturile de economii”:
• Economisirea înseamnă să pui bani deoparte pentru o utilizare viitoare. Băncile și alte
instituții financiare oferă stimulente oamenilor pentru a-și păstra banii într-un cont de
economii. Aceste stimulente sunt denumite dobândă de câștig.
• Totalul dobânzii pe care oamenii o vor câștiga depinde de o serie de factori, inclusiv tipul de
cont de economii pe care îl au, ce instituție financiară are contul și cât timp îți păstrează banii
în cont.
• Băncile plătesc dobândă pentru banii depuși în conturile de economii, deoarece banca este
capabilă să utilizeze banii pentru a acorda împrumuturi altor clienți. De fapt, băncile își
plătesc clienții pentru privilegiul de a-și folosi banii.
Deschiderea unui cont de economii
Procesul obișnuit pentru deschiderea unui cont de economii la orice bancă pentru o persoană
minoră este următorul:
• Elevi sub 18 ani își pot deschide propriul cont de economii la o bancă sau o altă instituție
financiară. Un părinte sau un tutore adult trebuie să însoțească elevul. El trebuie să-și
cunoască numărul de securitate socială și să aibă bani pentru depunere.
• Părintele sau tutorele vor seemna pentru deschiderea contul împreună cu minorul, ceea ce
înseamnă că vor împărți responsabilitatea pentru cont.
• Următoarele documente sunt necesare pentru a deschide un cont de economii:
o Pentru părintele / tutorele care însoțește minorul: Două documente de identificare ,
cu fotografie,: • permisul de conducere sau cartea de identitate. • Pașaport. • Livretul
militar. • Permis de ședere. Sau un document din lista de mai sus și un card de credit.
o Pentru minor: Unul din următoarele documente cu fotografie: • cartea de identitate. •
pașaport.și numărul de securitate socială sau numărul individual de identificare
fiscală
o Bani de depus (ar putea exista un minim de bani pentru deschidere depozit)
Alegerea unei bănci
Începeți să câștigați bani și ar trebui să începeți să economisiți într-un cont bancar. Dar dacă
nu aveți o bancă, s-ar putea să vă întrebați cum să alegeți o bancă pentru prima dată. Ce ar
trebui să iei în considerare? De unde începi? Cu atât de multe opțiuni sunt, cum vă decideți?
Vestea bună este că există multe opțiuni bancare. Chiar există ceva pentru toată lumea. Vestea
proastă este că poate fi copleșitor să alegi. Factorii de bază care trebuie luați în considerare
atunci când alegeți o bancă pentru prima dată sunt:
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• Taxe: Multe bănci vor avea taxe de care poate nici nu sunteți la curent, așa că citiți
documentele puse la dispoziție.
• Accesibilitate: când vine vorba de gestionarea banilor, doriți ceva care vă este ușor. Cât de
ușor este procesul de deschidere de cont? Puteți transfera bani cu ușurință dintr-un cont
curent într-un cont de economii? Banca are sucursale locale în zona dvs. sau vă puteți accesa
contul online 24/7?
• Siguranță: consultați recenziile online sau întrebați alte persoane despre băncile pe care le
luați în considerare
• Transparență: banca dvs. este o mare parte din viața dvs. financiară și doriți să aveți
încredere completă în bancă. Este important să căutăm bănci transparente cu modul în care
câștigă bani și cum lucrează pentru a-și servi clienții.
• Acces la bancomate: Dacă aveți nevoie de bani, veți putea obține cu ușurință acces la
bancomat? Doriți să alegeți o bancă care are bancomate în zona dvs. Dacă nu, care sunt taxele
pentru utilizarea bancomatului unei alte bănci? De asemenea, aceste taxe se adună constant,
deci fiți conștienți de modul în care vă pot afecta bugetul.
• Suport: daca ceva nu merge bine, cât de ușor este să intri în contact cu cineva? Oferă banca,
telefon, e-mail sau contact pe social media? Vrei să ai o bancă care să aibă grijă de tine,
indiferent ce se întâmplă.
Utilizarea bancomatului
După deschiderea unui cont bancar, vi se emite un card bancar pentru a retrage bani dintr-un
bancomat sau pentru a-l utiliza în orice tranzacție financiară. Când utilizați bancomatul,
trebuie să aveți în vedere următoarele puncte:
• ATM-urile sunt simple de utilizat și se găsesc în bănci și în multe alte locații convenabile.
Multe sunt deschise 24 de ore pe zi!
• Când banca emite un card bancomat, acestea vă oferă și un număr de identificare personal
sau un cod PIN. Acest cod PIN este ca o parolă secretă. Dacă altcineva îl cunoaște, este posibil
să poată scoate bani din cont ... așa că nu vă împărtășiți PIN-ul cu nimeni! Și nu-ți scrie
niciodată PIN-ul pe cardul ATM!
• Înainte de a depune un cec, va trebui să-ți scrii semnătura pe spate, cunoscută drept
aprobarea cecului. De asemenea, asigurați-vă că scrieți numărul contului dvs. cu semnătura
dvs.
• Puteți retrage bani dintr-un cont de economii cu ajutorul unui un casier la bancă sau
folosind un bancomat.
• Puteți depune bani la bancomate indifferent de sumă, dar banca poate limita o cantitate de
bani pe care o puteți retrage dintr-un cont într-o zi.
• Deoarece bancomatele emit bani, fiți întotdeauna atenți și conștienți de persoanele din jurul
dvs. când utilizați un bancomat.
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Utilizarea cardului de credit
Când utilizați cardul de credit, nu uitați de următoarele puncte:
• Utilizarea unui card de credit este ca și cum ai obține un împrumut pe termen scurt de la o
bancă. Dacă plătiți întreaga sumă pe care o cheltuiți în fiecare lună, banca nu vă va percepe
dobândă, iar cardul de credit este doar un instrument convenabil de utilizat. Cu toate acestea,
dacă nu plătiți întreaga sumă în fiecare lună, banca vă va percepe dobânda pentru partea
neplătită, iar acest lucru poate fi foarte costisitor!
• Băncile și instituțiile financiare stabilesc limite pentru cardurile de credit ale persoanelor
fizice. Aceasta înseamnă că o persoană nu poate percepe mai mult decât o sumă fixă pe cardul
său de credit fără a plăti banii înapoi. Băncile sunt mai susceptibile să ofere limite de creditare
mai mari persoanelor care demonstrează că sunt responsabile cu plata banilor împrumutați.
• Puteți cheltui până la limita de pe cardul dvs. de credit - sau să nu cheltuiți nimic. Indiferent
de suma pe care o cheltuiți, atunci când o rambursați, limita de credit completă este
disponibilă pentru a cheltui din nou, dar numai dacă o rambursați.
• Ratele dobânzilor la cardurile de credit variază. Este înțelept să aflați care este banca sau
instituția financiară care oferă cea mai mică rată a dobânzii.
• Cardurile de credit pot percepe o taxă anuală. Dacă nu efectuați plata la timp, de obicei vi se
perecepe un comision.
• Cardul dvs. de credit poate permite, de asemenea, o perioadă de timp pentru a vă plăti
soldul integral înainte de a se aplica rata dobânzii. Este important să înțelegeți toate detaliile
cardului dvs. de credit și consecințele întârzierii plăților.
• Ce este „creditul neperformant”? Dacă o persoană uită de o plată pe cardul său de credit sau
are o întârziere, aceasta se reflectă negativ asupra ratingului său de credit. De asemenea, i se
poate percepe o „taxă de întârziere” și / sau o rată a dobânzii mai mare ca penalitate.

Sistemul bancar
PARTEA B

Link-uri utile
Istoria
sistemului
financiar, din
România

https://ifncredit.ro/istoria-sistemului-bancar-din-romania/
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Informații
despre
conturile
bancare din UE
Un exemplu
privind
documentele
necesare
deschiderii
unui cont
bancar
Model de
cerere pentru
deschiderea
unui cont
bancar
Un exemplu
pentru
deschiderea
unui cont
bancar online
Lista băncilor
din România
Banca
Națională a
României
Tipuri de
împrumuturi
Tipuri de
depozite
Sfaturi de la
poliție cu
privire la
utilizarea unui
bancomat

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-productsand-services/bank-accounts-eu/index_el.htm

https://intreb.bancatransilvania.ro/de-ce-documente-am-nevoie-pentru-amideschide-un-cont-curent-cat-dureaza-cat-trebuie-sa-platesc/

https://www.bancatransilvania.ro/uploads/Cerere%20deschidere%20cont%20%20Modificare%20date%20drepturi%20cont%20PJ.pdf

https://www.winbank.gr/sites/idiwtes/el/Pages/News/Online

https://www.cursbnr.ro/lista-banci
https://www.bnr.ro/Home.aspx

https://www.vreaucredit.ro/ghiduri-sfaturi/tipuri-credite-oferite-banci-23/
https://laurentiumihai.ro/tipuri-de-depozite-bancare/
https://www.economica.net/sfaturi-de-la-politie-pentru-retragerea-banilordin-bancomate-la-ce-sa-fiti-atenti-ca-sa-nu-vi-se-fure-banii-dincont_153157.html
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8. Gestionarea bugetului personal
Partea A

SUMAR
Unitatea intitulată „Gestionarea bugetului personal” vizează înțelegerea conceptelor de bază
legate de bani și venituri, abilități financiare și bugetare. Veți înțelege motivele pentru care
oamenii folosesc bugetele și veți afla pașii pentru crearea unui buget personal care să
prezinte venituri, cheltuieli și economii și pentru utilizarea bugetului pentru a lua decizii
financiare bune. De asemenea, se va pune accent pe abilitățile de cumpărături, legate de
abilitățile de luare a deciziilor și metodele necesare înainte de a cumpăra un produs sau de a
utiliza un serviciu.

Punctul cheie 1: Gestionarea banilor și bugetarea se numără printre problemele-cheie
cu care se confruntă părinții tineri, ca și tine, atunci când trăiești pe cont propriu. Instruirea
privind realizarea unui buget este considerată deosebit de importantă.

Punctul cheie 2: Abilitățile financiare sunt interconectate și interdependente cu o serie
de abilități generale de viață, cum ar fi luarea deciziilor, conștientizarea de sine și gândirea
critică. Dezvoltarea acestor abilități va avea un efect pozitiv direct și asupra dezvoltării
deprinderilor financiare.
Punctul cheie 3: Învățarea modului de a face cumpărături înseamnă învățarea valorii
banilor.
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Obiective și scopuri
Obiectivele acestei unități sunt:
• să cunoști semnificația și importanța planificării unui buget
• să poți evalua alegerile de cheltuieli atunci când vine vorba de dorințe personale față de
nevoi
• să știi să evaluezi comportamentul personal de cheltuieli
• să realizezi că achiziționarea unor obiecte ar putea satisface atât nevoile, cât și dorințele
• să examinezi modul în care economisirea face parte din stabilitatea ta financiară
• să înțelegi ce caracteristici ar trebui să aibă un buget pentru a evita dezavantaje
• să știi ce să cauți atunci când decizi între produsele de achiziționat
• să dobândești abilitățile de a face cumpărături de bază

Analiză
De ce un buget?
Bugetarea este importantă pentru bunăstarea ta financiară, deoarece:
• te ajută să identificați modul în care cheltui banii și cât cheltui într-o anumită perioadă de
timp
• te ajută să îți planifici economiile de care vei avea nevoie pentru cheltuieli neașteptate sau
modificări de venit
• te ajută să iei decizii cu privire la banii tăi atât în prezent cât și pe măsură ce situația ta se
schimbă în timp.
• poate fi supus unor modificări, în funcție de modificări ale cheltuielilor sau, de exemplu,
cheltuieli de urgență
Informațiile necesare pentru a face un buget personal sunt veniturile (banii care intră într-o
anumită perioadă de timp), cheltuielile (banii care vor ieși într-o anumită perioadă de timp) și
modificările necesare în obiceiurile de cheltuieli, astfel încât obțineți cea mai mare valoare
pentru banii dvs.
Tipurile de bază ale cheltuielilor sunt următoarele:
• cheltuieli fixe: aceste cheltuieli apar regulat și nu se schimbă de la lună la lună (de exemplu
chirie, plăți rate auto)
• cheltuieli flexibile: aceste cheltuieli apar regulat (ca cheltuieli fixe); diferența este că, cu
cheltuielile flexibile, oamenii au un control asupra cheltuielilor (de exemplu, haine și
mâncare)
• cheltuieli prin alegere: aceștia sunt banii pe care oamenii aleg să îi cheltuiască, cum ar fi
banii pentru cinema sau pentru a comanda o pizza. Aici sunt incluși, de asemenea, banii
economisiți.
Ce face un buget personal bun?
• acoperă cheltuielile de bază care apar periodic
• are bani disponibili pentru cheltuieli neașteptate
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• include economii regulate pentru cheltuielile viitoare.
Câteva sfaturi pentru a vă aloca un buget personal:
• Țineți cont de bugetul dvs. când mergeți la cumpărături
• Fii pregătit să faci cumpărături mari doar economisind bani din timp
• Comparați prețurile pentru articole similare la diferite magazine
• Înregistrați fiecare cheltuială în detaliu
• Verificați în mod regulat suma pe care o aveți disponibilă în buget
Pași pentru crearea propriului buget
Crearea bugetului personal este un aspect crucial pentru gestionarea corectă a banilor. Iată
câteva instrucțiuni pentru realizarea acestuia:
• În primul rând, decideți pentru ce perioadă de timp realizați bugetul.
• Apoi, estimați-vă veniturile (din locuri de muncă, indemnizație, cadouri etc.) pentru acea
perioadă de timp.
• După introducerea oricărui venit, adăugați suma respectivă la totalul banilor disponibili.
• Identificați fiecare cheltuielile în perioada respectivă.
• Pentru fiecare cheltuială, aflați dacă este fixă, flexibilă sau prin alegere.
• După introducerea fiecărei cheltuieli, scade suma din totalul banilor pe care îi ai la
dispoziție. Adică câți bani aveți disponibil acum.
• Decideți câți bani veți economisi în această perioadă. Introduceți acest lucru ca o cheltuială.
• Luați în considerare ce veți face cu orice sumă suplimentară de bani disponibilă după ce ați
identificat toate articolele pe care le veți cumpăra.
• Decideți ce va trebui să faceți dacă nu aveți destui bani disponibili pentru toate articolele pe
care doriți sau aveți nevoie să le cumpărați.
Sfaturi de cumpărare
Înainte de a cumpăra ceva, este esențial să căutați cea mai bună ofertă. Ce căutați atunci când
decideți dacă este o afacere bună?
• Preț: verificați și comparați prețurile aceluiași produs în magazine sau site-uri diferite.
• Caracteristici: verificați caracteristicile produsului pentru a decide dacă acestea sunt de
fapt ceea ce căutați.
• Beneficii: verificați dacă cumpărând un produs puteți obține beneficii (de exemplu,
profitați de o ofertă, cumpărați două la prețul uneia, etc.)
• Garanții: pentru unele produse, de exemplu dispozitive electrice, verificați garanția
oferită (de exemplu, ceea ce este acoperit de garanție, durata de garanție, etc.)
• Politicile magazinului: verificați dacă magazinul din care considerați să cumpărați
produsul are anumite politici care ar putea afecta decizia dvs. finală (de exemplu, rate,
rambursări, etc.)
Cumpărături înțelepte
Dacă doriți să economisiți bani, iată câteva sfaturi de reținut la cumpărături:
• Realizați un plan de cheltuieli. În cele din urmă, nu ar trebui să cheltuiți bani decât dacă e
menționat în buget, așa că cumpărați toate cele necesare înainte să vă gândiți să obțineți
obiecte de lux.
• Cumparaturi online. Utilizați site-uri web cum ar fi Google Shopping, Nextag, Shopping.com,
Amazon sau MSN Shopping pentru a cerceta prețurile mai multor retaileri, recenziile
produselor și recenziile retailerilor, precum și costurile estimate de expediere. De asemenea,
verificați dacă există avantaje, cum ar fi transport gratuit, oferte de rabat și cupoane online.
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• Găsiți cea mai bună ofertă. Dacă aveți un telefon inteligent, descărcați o aplicație pentru a
citi codurile de bare și vă vor spune cele mai bune prețuri și oferte pentru acel articol.
• Obiectele dintr-o cutie de sticlă par adesea mai valoroase și mai prestigioase. Adevărul este
că aceste articole au de obicei o promovare extraordinară (bijuterii, de exemplu). Merită să
fiti foarte atenți înainte de a face o astfel achiziție.
• Cumpărați din necesitate, nu ca pasiune. Este tentant să mergi cu un prieten și să petreci
toată ziua la mall. Când faceți cumpărături cu un prieten, evitați tentația de a ține pasul cu
achizițiile lor.
• Reducerile nu înseamnă că este în regulă să depășiți bugetul. O reduce bună poate face ca un
articol să sune mai util sau mai necesar decât este în realitate (poate nu ai nevoie de articol în
realitate). Nu cumpărați lucruri de care nu aveți nevoie doar pentru că sunt la vânzare.
• Gândește-te înainte de a acționa. Dacă vedeți ceva pe care doriți să nufigureze pe lista de
buget, așteptați câteva zile înainte de a-l cumpăra, astfel încât să puteți decide dacă este cu
adevărat o idee bună.
• Verificați prețurile la caserie. Verificați prețul scanat care apare la final pentru a vedea dacă
este același cu prețul marcat pe articol sau pe raftul magazinului. Unele magazine vă vor oferi
articolul gratuit dacă prețul scanat este incorect.

Gestionarea bugetului personal
PARTEA B

Link-uri utile
Informații despre bugetarea
individuală

https://www.educatiefinanciara.info/all-projectlist/cum-sa-gestionez-bugetul/

9 Medode de a economisii bani

https://destepti.ro/gestionarea-bugetului-personal-9metode-de-a-economisi-bani
https://www.forbes.ro/micul-ghid-al-cumparaturilorinteligente-5-sfaturi-pentru-cheltuieli-mai-eficiente106664
https://www.eva.ro/dietafitness/nutritie/dr-oz-cum-safaci-cumparaturi-inteligente-si-sa-cheltui-bani-putiniarticol-50340.html
https://thewallet.ro/aplicatii-care-te-ajuta-sa-tiadministrezi-bugetul/

Despre Cheltuieli inteligente
Despre Cumparaturi Inteligente
Aplicații online de realizarea
unui buget
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9. Sprijin financiar
Partea A

Sumar
Unitatea își propune să clarifice conceptele de bază legate de a lua împrumuturi și a oferi
ămrpumuturi de bani și problema datoriilor. Sunt prezentate diferite aspecte, inclusiv ratele
dobânzii, datoria bună și proastă, scorul de credit și bonitatea de credit. În cele din urmă, sunt
prezentate beneficii, resurse comunitare și beneficii caritabile, astfel încât să fiți bine pregătit
în cazul în care decideți să le solicitați după părăsiți sistemul de îngrijire.
Punctul cheie 1: Gestionarea banilor și bugetarea se numără printre problemele cheie cu
care se confruntă tinerii care părăsesc sistemul de îngrjire, ca și tine, atunci când trebuie să
trăiască pe cont propriu. Instruirea privind bugetarea este deci deosebit de importantă.
Punctul cheie 2: A ajunge să ai datorii mari este o provocare des întâlnită pentru tineri.
Consecințele pe termen lung și pe termen scurt a datoriilor trebuie luate în considerare: nu
trebuie totuși să vă speriați să nu luați un împrumut, atât timp cât este pentru ceva
semnificativ și important
Punctul cheie 3: Cunoașterea tipurilor de beneficia (ajutoare) pe care le puteți obține
după ce părăsiți îngrijirea este de p mare importanță.

Obiective și Scopuri
Obiectivele acestei unități sunt:
• să înțelegi sensul de bază al conceptelor financiare legate de împrumutul banilor
• să ai o perspectiva asupra diferitelor surse de bani pentru a împrumuta și a alege cea mai
bună alternativă de împrumut
• să conștientizezi importanța condițiilor de împrumut
• să ști cum să te comporți pentru a îndeplini cerințele împrumutului
• să conștientizezi drepturile tale și pe cine să contactezi pentru a primi sfaturi privind
protejarea drepturilor.
• să explorezi de ce apar datoriile și cum să previ sau să o atenuezi.
• să cunoști diferite resurse ale comunității pentru a solicita beneficia (ajutoare) și procesul
de solicitare a acestora
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• să ai o idee clară asupra fondurilor caritabile disponibile și a modalităților de primire a
acestora

Analiză
Modalități de plată
Există diferite modalități de plată pentru un produs sau serviciu pe care doriți să îl cumpărați:
• numerar: aceasta este o opțiune favorabilă bugetului, deoarece utilizarea
numerarului vă poate ajuta să reduceți cumpărăturile.
• card de debit: folosind un card de debit, evitați să cheltuiți bani pe care nu îi aveți.
Este posibil să nu câștigați recompense/puncte cu un card de debit, dar de obicei nu
va trebui să vă faceți griji cu privire la taxele de dobândă sau comisioanele cu
întârziere.
• card de credit: consumatorii pot utiliza carduri de credit mai rar decât numerar și
carduri de debit, dar asta nu înseamnă neapărat că le folosesc în mod responsabil.
Dacă ai obișnuința să-ți creezi solduri mari fără posibilitatea de a le plăti lunar, s-ar
putea să ajungi la greutăți financiare.
În general, clienți continuă să opteze pentru debit și numerar. Aceste opțiuni pot ajuta la
controlul cheltuielilor, dar nu te vor ajuta să creezi istoric de credit pozitiv sau să obții
recompense la cumpărăturile de zi cu zi.
Pentru asta, veți dori să apelați la un card de credit, dar numai dacă îl puteți utiliza în mod
responsabil. Indiferent de metoda de plată preferată, este important să evitați să cheltuiți
bani pe care nu îi aveți.
Bonitatea Financiara
Împrumuturile sunt comune în viața de zi cu zi. Ce se întâmplă când doriți să împrumutați
bani de la o bancă? Creditorii folosesc factori specifici pentru a stabili dacă o persoană are sau
nu credibilitate și este eligibilă pentru un împrumut. de obicei prin aplicarea a cinci factori
considerați cruciali atunci când se determină „bonitatea de credit”:
• Istoricul plăților (dacă plătiți sau nu facturile la timp)
• Suma datorată creditorilor/bancilor actuali
• Lungimea istoricului creditului (în general, cu cât ați avut acces la credit mulă vreme
și ați plătit banii la timp, cu atât mai bine)
• Tipurile de credit utilizate (de exemplu, plățile auto și ipotecare sunt adesea privite
ca datorii „mai bune” decât datoriile cărților de credit ale consumatorului)
• Număr de conturi deschise (creditorii pot fi atenți la debitorii cu prea mult credite
disponibile)
Acești factori ajung în raportul de credit al unei persoane cu un scor general de credit care
permite creditorilor să știe cât de riscant este să împrumute banii acestei persoane.
Datorii
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Datoria este atunci când datorăm mai mulți bani decât avem și unul dintre motivele pentru a
intram în datorii sunt deciziile impulsive cu privire la cheltuirea banilor, fie din dorință, fie
din nevoie.
Când luați decizii de cheltuieli, trebuie să răspundeți trei întrebări:
• Îmi pot permite?
• Cum voi plăti pentru asta?
• Care vor fi consecințele achiziției mele?
În timp ce deciziile financiare impulsive pot duce la datorii necorespunzătoare, există, de
asemenea datorii bune, atunci când creditul este folosit pentru a cumpăra ceva necesar, dar
poate fi dificil de plătit în numerar.
Datoria bună poate include elemente cum ar fi finanțarea studiilor sau un credit ipotecar
pentru a cumpăra o casă. Datoria bună poate ajuta la construirea istoriei noastre de credit și
demonstrează creditorilor că suntem responsabili financiar. Datoria bună ne ajută să ne
arătăm bonitatea.
Când acumulați o sumă mare de datorii, poate fi o perioadă foarte descurajantă în viața ta
financiară. Eliminarea datoriei ar trebui să fie una dintre prioritățile tale din cauza
consecințelor pe care le poate aduce o sumă mare de datorii.
Să ai prea multe datorii te poate afecta pe termen lung și în viitorul imediat.
Să aruncăm o privire asupra unor consecințe:
• Pe termen scurt, a avea o datorie prea mare vă poate scădea semnificativ scorul de credit.
• O altă consecință pe termen scurt de a avea o datorie prea mare este că este posibil să nu
puteți obține finanțare pentru alte cheltuieli. Dacă aveți nevoie pentru a obține un împrumut
pentru o ipotecă sau o mașină, este posibil să nu fiți aprobat din cauza sumei mari a datoriei.
• Acumularea unei sume mari poate necesita ani întregi pentru a o plati. Mulți oameni se
confruntă cu probleme atunci când acumulează solduri mari cu carduri. Cardurile de credit
poartă de obicei rate de dobândă foarte mari, ceea ce îngreunează realizarea oricăror
progrese în ceea ce privește plata acestora.
• Dacă nu îți poți permite să îți rambursezi datoria, creditorii tăi te vor căuta și te vor da în
judecată. De obicei, durează puțin timp până când creditorul recurge la un proces. Însa odata
ce un proces este deschis împotriva ta, instanța poate emite o hotărâre împotriva ta, ceea ce
poate duce la mai multe probleme.
Beneficii și fonduri caritabile
În afară de sursele de bani personale, ar trebui să fiți conștienți de anumite „prestații sociale
de stat / private” sau „fonduri caritabile” sau „burse” pe care le-ați putea accesa. Aceste
beneficii vă pot oferi fonduri pentru scopuri specifice, cum ar fi locuințe, chirii, educație și
instruire.
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În Romania, beneficiile și bursele sunt acordate diferitelor grupuri de oameni, inclusiv tineri.
Acestea sunt date în scopuri diferite, cum ar fi educația, locuința și angajarea. Câteva exemple
sunt următoarele:
Pentru educație:
• Fundația Burselor de Stat acordă burse de licență sub forma unei indemnizații lunare de
studenți pentru grupurile sociale vulnerabile, cu scopul de a sprijini financiar studenții și
studenții care studiază acasă instituții de învățământ superior, academii ecleziastice și școli
de arte frumoase. Bursele de stat asigură probleme legate de locuire, hrană și trai.
• Pe lângă bursele naționale, fondurile sunt acordate în scopuri educaționale de către
organizații private. Cum ar fi Fundația Hope and Homes for Children sau altele.
Pentru locuințe / bunăstare:
• Acces la locuinte ANL sau locuințe sociale
• Indemnizație pentru încălzirea locuințelor
• AJOFM pentru îndemnizații pentru șomeri
Beneficiile menționate mai sus pot fi obținute printr-un proces simplu, care include de obicei
o cerere (uneori si online) și dovezi ale vulnerabilități cuiva (de exemplu, sărăcia, șomajul,
studii etc.).
Puteți vizita paginile web incluse în partea B a acestui capitol pentru mai multe informații
despre organizațiile care furnizează ajutor și procesul de acces a acestor beneficii. Procesul și
tipurile de beneficii se pot schimba de la an la an, prin urmare, ar trebui să fiți actualizați cu
privire la orice astfel de modificări.

Sprijin financiar
PARTEA B

Link-uri utile
Burse Elevi
Ministerul Educației
Beneficii Sociale în România
Agenția Națională pentru Locuințe
Locuințe sociale
Burse pentru tinerii instituționalizați

https://www.edu.ro/etichete/burse-elevi
https://www.edu.ro/
http://bucuresti.mmanpis.ro/beneficii-sociale/
https://www.anl.ro/en/
https://legeaz.net/dictionar-juridic/locuinta-sociala
https://legeaz.net/dictionar-juridic/locuinta-sociala
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10. Planificarea mutării din sistemul de îngrijire:
Opțiuni de cazare
Partea A

Sumar
Mutarea într-o cazare potrivită, sigură și la alegere este una dintre principalele preocupări ale
tinerilor care se pregătesc să părăsească sistemul de îngrijire. Unitatea își propune tea jute să
înțelegi diferite opțiuni disponibile pentru cazarea ta atunci când părăsești sistemul de
îngrijire.
În mod normal, opțiunile sunt: să rămâi în continuare la centrul de îngrijire, să se te întorci în
familia ta, să rămâi la o cazare semi-independentă, să te muți în locuințe tranzitorii, să
locuiești în gazdă, să locuiești în spații de închiriat private ( apartament / casă) sau să
locuiești cu alte persoane.
Punctul cheie 1: Nu există o „cea mai bună opțiune” pentru toți oamenii atunci când
caută o locuință. Alegerea corectă depinde de diferiți factori, care se pot schimba în timp.
Punctul cheie 2: Mutarea din sistemul de îngrijire este un proces care necesită o
planificare atentă. Cunoaște-ți prioritățile și opțiunile disponibile și planifică în consecință.
Punctul cheie 3: Asigurați-vă că ați căutat toate opțiunile de cazare înainte de a vă muta
din sistemul de îngrijire. Poate fi un proces îndelungat, dar cu siguranță unul satisfăcător,
până la urmă.

Obiective și Scopuri
Obiectivele acestei unități sunt:
• să înțelegi diferite opțiuni disponibile cu privire la cazare după îngrijire
• să realizezi factorii implicați în alegerea cazării
• să înțelegi procesul de urmat atunci când alegeți o opțiune
• să ai informațiile necesare pentru a alege tipul potrivit de cazare pentru tine
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Analiză
Opțiuni
Opțiunile de bază pentru cazare, după părăsirea îngrijirii sunt următoarele:
• Rămâneți mai departe în sistemul de protecție sau reveniți în familie: aceasta este o
problemă care ar trebui să o discuți cu asistenții sociali / profesioniștii de îngrijire din
reședința dvs. actuală. Poate fi posibil să rămâneți în centrul de rezidență actual pentru o
perioadă scurtă de timp, dar acest lucru nu poate fi garantat. Pe de altă parte, întoarcerea în
familie (părinții sau alți membri ai familiei) ar putea fi o opțiune. Înainte de a decide să faceți
acest lucru, se recomandă să discutați cu asistentul social.
• Cazare semiindependentă (apartamente protejate): unii tineri aflați în îngrijire ar putea
alege unitatea de cazare semi-independentă și ar putea avea la dispoziție personal de
îngrijire. Acesta poate fi un apartament care aparține unui serviciu care este responsabil de
asigurarea cazării după îngrijire. Din nou, acest lucru depinde de mai mulți factori, pe care
trebuie să-i discutați cu profesioniștii de îngrijire din reședința dumneavoastră.
•Centre de tranzit: această opțiune este destinată persoanelor care au nevoie de timp și
asistență pentru a se pregăti pentru o viață independentă. De obicei, un astfel de program de
asistență ajută persoanele să își dezvolte abilitățile de a trăi independent și să abordeze
probleme care ar putea apărea atunci când trăiesc singuri. Ar trebui să clarificați cu
profesioniștii din sistemul de îngrijire, pentru a verifica dacă această opțiune există în cazul
tau și pentru a solicita acest tip de cazare.
• Locuințe de tip gazdă: Unii tineri aleg să locuiască într-un cadru familial, atunci când
părăsesc îngrijirea. Locuințele de tip gazdă sunt destinate celor care au nevoie de sfaturi pe
parcurs. Ei locuiesc într-un cadru familial, astfel încât sunt susținuți în probleme legate de
viața independentă. Cazarea în gazdă poate fi găsită prin intermediul instituției de îngrijire în
care vă aflați în prezent sau prin propriile cercetări privind camerele închiriate disponibile
într-o casă familială.
• În chirie. Unii tineri ar putea alege să închirieze o casă sau un apartament și să locuiască pe
cont propriu. Aceștia ar putea avea dreptul la un „supliment financiar / beneficiu de chirie” și,
prin urmare, ar trebui să contacteze departamentele de asistență socială. Există diferite tipuri
de case și apartamente disponibile pentru închiriere. Cuma ar fi:
o Un apartament cu o cameră
o mansardă
o Apartament cu două camere
o Casă
o duplex
o Subsol
o Apartament cu trei camere
o Casă interioară / exterioară
• Închiriere cu alte persoane: Închirierea cu o altă persoană sau un grup de persoane ajunge,
de obicei, să fie mai ieftin, deoarece toate costurile sunt împărțite între toți rezidenții.
Locuirea cu alți oameni are unele avantaje și anumite dezavantaje.
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• Cămine studențești: În cazul în care sunteți student în învățământul superior, s-ar putea să
aveți dreptul să aveți o cameră într-un cămin al universității dumneavoastră. În mod normal,
puteți sta în cămin pentru perioada în care sunteți student, atât timp cât îndepliniți anumite
criterii (criterii financiare incluse) și atâta timp cât există disponibilitate.
O chestiune de alegere
Atunci când decideți în ce tip de cazare veți sta după ce părăsiți sistemul de îngrijire,
asigurați-vă că răspundeți la următoarele două întrebări:
• Ce îmi doresc în ceea ce privește cazarea? Clarificați în detaliu despre locația cazării, suma
de chirie care trebuie plătită, transportul, spațiul de locuit, zonele comune etc. Acest lucru
este atunci când decideți dacă doriți să locuiți singuri sau cu o familie sau cu familia, sau cu
colegii de apartament etc.
• Care este opțiunea de cazare disponibilă pentru mine? Știind ce este disponibil în termeni
de cazare vă arăta opțiunile reale. La această întrebare se poate răspunde numai după
cercetare și după discuții cu profesioniștii din sistemul de îngrijire. În acest fel, opțiunile dvs.
vor fi reduse, făcând mai ușoară alegerea finală.
Să locuiești singur sau cu alte persoane?
Nu există un răspuns corect sau greșit la această întrebare și nu lăsa pe nimeni să vă spună
altfel. Este o decizie personală pe care toate persoanele au dreptul să o ia, iar răspunsul tău. ar
trebui să depindă de ceea ce dorești în momentul în care își cauți o locuință.
Dacă ai nevoie de ajutor pentru a decide dacă să locuiești cu un coleg/colegă, luați în
considerare motivele comune pentru care oamenii aleg o variant sau alta:
Motive pentru a împărți o locuință / a avea colegi de cameră:
• Nu vei fi singur: Chiar dacă nu sunteți apropiat de colegul de cameră, a avea un coleg de
cameră înseamnă a avea pe altcineva în jur, deci nu va trebui să te simți singur.
• Unele lucuri vor fi mai ușoare cand ai un coleg de cameră. De exemplu, dacă aveți programe
diferite, un coleg de cameră poate să vă hrănească animalul de companie sau să ude plantele
atunci când nu sunteți acasă. Dacă pleci din oraș, colegul de cameră îți poate spune despre
orice mesaj important pe care îl primești.
• Vei economisi bani: când aveți un coleg de cameră, veți economisi bani în mai multe moduri.
În primul rând, puteți închiria un apartament mai mare care vă va oferi atât mai mult spațiu,
cât și mai multă valoare. De asemenea, veți împărți facturile de utilități și chiar costurile
alimentelor dacă doriți să gătiți împreună, sau alte cheltuieli de apartament. În plus, dacă tu
sau colegul de cameră gatiți, gătitul pentru doi (sau trei sau mai mulți), în mod normal va
economisi bani decât dacă gătiți doar pentru o persoană.
• Vei avea ajutor: cu un coleg de cameră, puteți împărți sarcinile necesare pentru a vă menține
apartamentul curat și ordonat. Sau puteți să împărțiți cine face cumpărături. Sau, dacă
deveniți cumpărătorul de alimente desemnat, colegul de cameră poate realiza alte sarcini pe
care ar trebui să le faceți în mod normal. Împărțirea activităților vă ajută să vă ușurați sarcina
pentru amândoi.
Motive pentru a nu împărți o locuință / a avea colegi de cameră:
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• Vrei mai multă intimitate: dacă locuiești singur, sigur vei avea mai multă intimitate decât
dacă locuiești cu alții. Fără colegi de cameră înseamnă că puteți face ceea ce doriți atunci când
doriți. De exemplu, puteți avea oaspeți când doriți sau să ajungi acasă târziu și să pleci
devreme, fără să îți faci griji de deranjarea unui coleg de cameră.
• Nu doriți probleme: Deși un coleg de cameră poate fi o experiență plină de satisfacții, există
multe tipuri de probleme care pot apărea într-o relație cu un coleg de cameră. Acestea variază
de la conflicte datorită stilului de viață (gândiți-vă la un coleg de cameră căruia îi place să
cânte la chitară în timp ce aveți nevoie de liniște pentru a studia sau a lucra), până la
probleme financiare (gândiți-vă la un coleg de cameră care are probleme să își plătească
partea din chirie și cheltuieli). A trăi singur este singura cale de a garanta că niciuna dintre
aceste probleme nu vor apare.
Acestea sunt doar câteva dintre problemele pe care ar trebui să le luați în considerare înainte
de a decide să locuiți singuri sau cu un coleg de cameră. Experiențele tale anterioare și
personalitatea ta trebuie de asemenea luate în considerare pentru a atinge cea mai buna
decizie.

PARTEA B

Link-uri utile
Siteuri cu anunțuri închirieri
Siteuri cu anunțuri închirieri
Siteuri cu anunțuri închirieri
Cămine studențești în România
Agenția Națională pentru Locuințe
Anunțuri cu colegi de apartamente

https://www.publi24.ro/
https://www.imobiliare.ro/
https://www.olx.ro/
https://caminestudentesti.ro/
https://www.anl.ro/en//
https://www.cautcoleg.ro/colegi-apartamentoferte
http://blog.storia.ro/2017/05/12/10-puncteesentiale-pe-care-trebuie-sa-le-includa-oricecontract-de-inchiriere/
https://www.otho.ro/ce-trebuie-sa-stii-candinchiriezi-un-apartament/

10 puncte esentiale pe care trebuie sa le
includa orice contract de inchiriere
Ce trebuie să ști când închiriezi un
apartament
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11. Căutarea unui apartament
Partea A

Sumar
Una dintre opțiunile de cazare atunci când vă mutați din plasament este închirierea și
locuirea într-un apartament sau o casă. Acesta poate fi un proces provocator, dar nu ar trebui
să vă faceți griji! Această unitate va demonstra pașii care trebuie făcuți atunci când căutați o
casă sau un apartament, diferitele modalități de a căuta, factorii care trebuie luați în
considerare atunci când căutați o cazare adecvată și cum să iei decizia finală când a fost găsită
o astfel de cazare.
Punctul cheie 1: Chiar dacă „vânătoarea de apartamente” poate apărea mult mai târziu
în viața ta, înțelegerea procesului de a căuta unul te va ajuta să clarifici pașii necesari către
viața independentă.
Punctul cheie 2: Deciziile și așteptările privind condițiile viitorei locuințe nu rămân
aceleași pe parcursul vieții unei persoane. Nevoile se schimbă și se schimbă și așteptările.
Prin urmare, este important să „ascultați propriile priorități / vocea interioară”.
Punctul cheie 3: rămâneți pozitiv atunci când căutați un nou loc unde să stați!
Răbdarea, gândirea pozitivă și flexibilitatea vă vor ajuta să reușiți!

Scopuri și Obiective
Obiectivele acestei unități sunt pentru:
• să realizezi diferiți factori implicați în căutarea unui apartament / casă de închiriat
• să te familiarizezi cu diferitele moduri de a căuta un apartament
• să înțelegi prioritățile tale în căutarea unei case
• să înțelegi conceptele implicate în căutarea de apartamente
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Analiză
Definiții
Atunci când căutați o casă, este util să înțelegeți diferitele concepte legate de căutarea
acesteia și închirierea acesteia. Câteva concepte de bază sunt următoarele:
• Chiriaș: persoană care ocupă un teren sau o proprietate închiriată de un proprietar.
• Chiria: plata regulată a unui chiriaș către un proprietar pentru utilizarea bunurilor sau a
terenurilor.
• Contract de inchiriere: un contract prin care un proprietar închiriază terenul, proprietății,
servicii etc. unei alte părți pentru o perioadă determinată, de obicei în schimbul unei plăți
periodice.
• Depozit: o sumă plătibilă ca primă tranșă la cumpărarea a ceva sau ca gaj pentru un
contract, soldul urmând a fi plătit ulterior.
• Recomandare: o persoană care te cunoaște și care este dispusă să scrie o recomandare
pozitivă pentru tine
• Mezanin: un etaj între alte două etaje într-o clădire, de obicei între parter și primele etaje.
• Terasa: o zonă pavată la nivel lângă o clădire; o curte
• Agenție imobiliară: O agenție care primește compensații pentru a coordona relațiile dintre
potențiali chiriași și proprietari.
Paşi
Căutarea unui apartament sau a unei case poate necesita foarte mult timp și efort. Pentru a
găsi locul ideal, va trebui să vă gândiți la bani, la stilul tău de viață și la piața de închirieri din
orașul dvs. Apoi, va trebui să faci o căutare minuțioasă și să convingi proprietarii. Acest
proces are nevoie de o oarecare pregătire. Pașii obișnuiți de făcut de către oricine dorește să
se mute din locul de reședință actual poate fi rezumat după cum urmează:
• Vizualizați: gândiți-vă la locul în care v-ar plăcea cu adevărat să trăiți. Nu-l vizualizați doar
în termini generali sau într-un mod vag și simplu: gândiți-vă la detalii, deoarece acestea pot
face diferența. Zona potențială a locuinței, dimensiunea acesteia, podeaua, lumina, vederea,
zgomotul, designul, spațiul sunt printre caracteristicile la care ar trebui să vă gândiți. Deși
este minunat să ai o listă de dorințe, este posibil să nu primești absolut tot ce este pe lista ta.
Prioritizează-ți dorințele de la cele mai importante la cele mai puțin importante. Acest lucru
te va ajuta să cântărești fiecare caracteristică față de celelalte atunci când cauți un
apartament.
• Analizați: Înainte de a căuta un apartament, analizați într-un mod realist bugetul și bunurile
dvs. Acum este momentul în care vă calculați veniturile, suma de bani pe care sunteți dispus
să o cheltuiți pentru închiriere, mobilierul pe care îl aveți sau pe care trebuie să îl cumpărați,
costurile de transport pentru a ajunge în anumite locuri, cum ar fi școala sau locul de muncă,
ajutorul financiar pe care îl puteți obține pentru costurile de mutare, pentru chirie, pentru
reparațiile și alte modificări. Aceste calcule vă vor restrânge alegerile, dar vă vor face, de
asemenea, cercetarea mai ușoară și mai realistă.
• Cercetare: Aflați modalitățile pe care le aveți pentru a căuta un apartament. Ar putea să
meargeți prin cartier și să cautați semne „De închiriat”; căutare pe site-uri specifice de pe
Internet sau smartphone. Întreabă alte persoane (prieteni, rude, profesori, colegi studenți);
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cumpără ziare relevante cu anunțuri cu privire la case de închiriat; căutarea postărilor de pe
panourile de anunțuri la serviciile publice sau la școala; angajarea unui agent imobiliar. Nu
este necesar să alegeți un singur mod: combinați-le pe toate pentru rezultate mai bune și mai
rapide.
• Căutarea: după ce cunoașteți instrumentele disponibile pentru a căuta o casă, începeți să o
căutați. Organizează-ți vânătoarea, notând zonele sau anunțurile pe care le-ai verificat deja,
notând întâlniri cu proprietarii casei, realizând apeluri telefonice și vizite conform unui plan.
În acest fel nu vă veți obosi în căutarea dvs. și veți câștiga unul dintre elementele de bază
pentru căutarea de apartamente de succes: timpul!
Comunicarea cu potențialul proprietar al casei
Prin telefon
După ce ați găsit un loc care arată bine „pe hârtie”, este timpul să aflați mai multe despre el.
Primul pas este să sunați la numărul de telefon al persoanei care închiriază locul. Pentru a
avea mai multe informații despre casă, asigurați-vă că puneți întrebări corecte. Dacă
răspunsurile vă mulțumesc, ar trebui să vă programați și să aruncați o privire în persoană.
Câteva întrebări care trebuie puse sunt:
• La ce etaj se află?
• Există un lift?
• Există o spălătorie în clădire / are mașina de spălat?
• Mai este disponibil?
• Sunt permise animale de companie?
• Când este disponibil?
• Căt costă chiria?
• Când pot vedea apartamentul?
În persoană
Odată ce vizitați locul potențial de închiriat, faceți o inspecție amănunțită și luați note.
Păstrați o evidență scrisă a fiecărui apartament vizitat. Rețineți ce caracteristici sunt
suplimentare sau lipsesc. Faceți măsurători ale camerelor și ușilor pentru a vă asigura că
mobilierul adus de tine se potrivește.
Testați întrerupătoarele de lumină, uitați-vă în dulapuri, verificați presiunea apei, vizitați
camerele, plimbați-vă pe terenul din zonă și întrebați vecinii cum este să trăiți acolo.
Mai mult decât atât, este crucial să puneți multe întrebări. Cine controlează căldura? Sunt
incluse aparate? Este permis fumatul? Când este disponibil apartamentul? Va fi zugrăvit
apartamentul înainte de a vă muta? Puteți întreba, de asemenea, despre alte apartamente
libere din clădire. Dacă o clădire de apartamente are un număr mare de unități libere, șansele
sunt ca clădirea să nu fie administrată bine.
În același timp în care alegeți un apartament, trebuie să vă amintiți că proprietarul casei are
dreptul de a vă alege (sau nu), în cazul în care există mai multe persoane care doresc să
închirieze aceeași casă. Prin urmare, ar trebui să încercați să fiți un posibil chiriaș atrăgător:
Aveți pregătite toate documentele necesare (de exemplu, recomandări, dacă este nevoie);
îmbrăcați-vă corespunzător, deoarece trebuie să transmiteți că sunteți responsabil și serios; fi
o persoană plăcută.
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Încă o dată, primele impresii vă pot influența șansele de a obține apartamentul. Indiferent
dacă aveți de-a face cu un proprietar sau un agent imobiliar, a va face plăcut este o abilitate pe
termen lung.

Sfaturi pentru chiriași:
• Verificați cu atenție casa pentru a identifica posibile pagube și pentru a le raporta
proprietarului.
• Examinați posibile facturi anterioare neplătite.
• Evitați să închiriați subsoluri, mansarde și construcții vechi.
• Urmăriți încheierea contractelor de închiriere între cele două părți cu o durată minimă de 3
ani.
• Comisionul agenților imobiliari se aplică numai dacă este respectat închiriat apartamentul.
• Chiria nu trebuie să depășească 30% din venit.

PARTEA B

Link-uri utile
Siteuri cu anunțuri închirieri
Siteuri cu anunțuri închirieri
Siteuri cu anunțuri închirieri
Cămine studențești în
România
Agenția Națională pentru
Locuințe
Anunțuri cu colegi de
apartamente
Articole cu sfaturi despre
căutarea de apartamente

https://www.publi24.ro/
https://www.imobiliare.ro/
https://www.olx.ro/
https://caminestudentesti.ro/
https://www.anl.ro/en//
https://www.cautcoleg.ro/colegi-apartament-oferte
http://blog.storia.ro/2016/08/01/vrei-sa-iti-inchiriezi-unapartament-iata-cateva-sfaturi-de-urmat/
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și câteva sfaturi de la o persoana care a părăsit plasamentul:
1. Fă-ți un plan
• Aflați ce ajutor social pentru
închiriere puteți obține
• Aflați ce vârstă trebuie să aveți
pentru a obține aceste beneficii
• Obțineți informații despre alte
opțiuni de locuit

4. Obțineți recomandări
• Întrebați persoane cunoscute
dacă le puteți folosi ca
recomandari
• Enumerați mai multe persoane
pe care le-ați putea folosi ca
recomandari cu informațiile de
contact

• Ce include chiria?
• Există ceva în apartament care
trebuie reparat?
• Cartierul oferă siguranță?
• Vrei să aduci pe cineva cu tine să
se uite la apartament?

2. Cunoaște-ți opțiunile
• Unde vrei sa locuiești?
• Ce fel de apartament
doreștii?
• Vrei o să locuiești cu un
coleg/colegă?
• Există rude cu care ai putea
locui?
• Faceți o listă cu prioritățile
dvs.

5. Începe căutarea
• Începeți să căutați cu 6-7 luni
înainte plecare.
• Căutați în ziare și online
• Adresați-vă profesioniștilor
din sistemul de plasament
• Întrebați pe toți cei cunoscuți
dacă cunosc apartamente de
închirat.

8. Citiți contractul de
închiriere
• Găsiți un adult în care aveți
încredere să citiți contractul de
închiriere și să vi-l explice
• Acordați o atenție deosebită
lucrurilor care vă preocupă,
cum ar fi interzicerea
animalelor de companie, etc.

3. Economisiți bani
• Deschideți un cont bancar
• Începeți să economisiți bani
• Economisiți suficienți bani
pentru a vă muta într-un
apartament, inclusiv chiria și
garanția apartamentului.

6. Îmbrăcati-vă să
impresionați
• Purtați haine profesionale
• Folosește-te cuvinte mature
• Fii la timp
• Să ai o atitudine pozitivă
• Ia cu tine CI-ul și alte
informații necesare

9. Păstrează un ton placut
• Nu faceți prea mult zgomot /
nu vorbiți prea tare.
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12. Ești chiriaș: drepturi, obligații, contract de închiriere
Partea A

Sumar
În calitate de chiriaș într-o casă sau apartament, veți avea anumite drepturi și obligații, fie că
locuiești pe cont propriu, fie cu colegi de apartament. Această unitate intitulată „Ești chiriaș”
vizează înțelegerea dvs. despre drepturile, obligațiile sau responsabilitățile unui chiriaș și ale
unui proprietar. Veți avea șansa să înțelegeți pașii care trebuie făcuți după ce decideți să
închiriați o locuință specifică și situațiile de bază care pot cauza probleme între chiriaș și
proprietar, împreună cu soluțiile potențiale ale acestora. O atenție specială va fi acordată
importanței contractului de închiriere, astfel încât să fiți pregătit să faceți față acestui proces.
Punctul cheie 1: a fi chiriaș implică dezvoltarea și aplicarea unor abilități, precum
abilități de bugetare, abilități de luare a deciziilor și abilități de comunicare.
Punctul cheie 2: Semnarea documentelor legale, cum ar fi contractul de închiriere, vă
ofera drepturi dar și resonsabilități. De asemenea, vă protejează. Așadar, înțelegerea
contractului de închiriere este printre cele mai importante aspecte pentru o viață ușoară în
noul dvs. apartament
Punctul cheie 3: Probleme și pagube în casă se întâmplă tot timpul. Să fim pregătiți să le
abordăm în cel mai eficient mod și în timp util.

Scopuri și Obiective
Obiectivele acestei unități sunt pentru dvs.:
• să înțelegi importanța unui contract de închiriere
• să realizezi drepturile și obligațiile în calitate de chiriaș
• să știi ce, cum și când să ceri ceva proprietarului tău
• să înțelegi procesul de închiriere a unei case singur sau cu colegi de camera
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Analiză
Definiții
Când închiriați o casă, puteți găsi câteva lucruri noi. Să trecem prin ele, astfel încât să fiți
pregătiți să le faceți față.
Unele dintre aceste concepte sunt următoarele:
• Proprietar: un proprietar individual sau o societate de administrare a proprietăților care
oferă o casă/ locuință de închiriat
• Chiriaș: persoană care închiriază o casă / locuință
• Contract de închiriere: contract detaliat între proprietar și chiriaș care include diferite
condiții, cum ar fi drepturile și obligațiile ambelor părți, suma care trebuie plătită cu titlu de
chirie, modalitatea de contact, modalități de soluționare a conflictelor potențiale, restricții și
cerințe a ambelor părți și data de început și data de încheiere a contractului de închiriere.
Ambele părți semnează contractul de închiriere și trebuie să respecte condițiile acestuia.
• Depozit / garanție: reprezintă banii pe care proprietarul îi poate folosi pentru taxele de
curățare sau reparații ale apartamentului atunci când chiriașul se mută. Valoarea depozitului
de garanție ar trebui să fie indicată în contractul de închiriere.
• Reguli: sunt termenii, inclusiv restricțiile și cerințele care sunt clar menționate în contractul
de închiriere. Astfel de restricții includ următoarele: reguli pentru animale de companie,
vizitatori, deținerea de paturi cu apă (risc de inundație), parcare, zugrăvit, reparații,
subînchiriere, asigurare și modificări în apartament / casă. La semnarea contractului de
închiriere, chiriașul este de acord să respecte toate regulile enunțate.
• Evacuare: acțiunea de a expulza pe cineva dintr-o proprietate. În mod normal, proprietarii
trebuie să treacă printr-un proces formal de evacuare pentru a solicita chiriașului lor să iasă.
• Costuri de întreținere. Aceasta este suma de bani plătită de chiriași unei clădiri și implică
costuri de întreținere, reparație și exploatare pentru părțile comune ale clădirii sau
proprietății (cum ar fi compania de curățenie, întreținerea liftului sau sistem de incalzire).
Toți chiriașii sunt obligați să plătească taxe de întreținere în fiecare lună, fie prin depunerea
banilor într-un cont bancar, fie prin plata în numerar către administratorul clădirii
(διαχειριστής), care este responsabil pentru buna funcționare a clădirii.
• Reglementarea clădirii cu apartamente: este textul care reglementează relațiile de
coproprietar și, în general, funcționarea clădirii cu apartamente. Acest text face parte din
contractul pe care fiecare proprietar îl semnează la achiziționarea fiecărei proprietăți. Prin
urmare, prin semnarea contractului, fiecare proprietar acceptă reglementarea clădirii de
apartamente și se angajează să le implementeze. În plus, fiecare proprietar este obligat, în
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cazul închirierii bunului său catre altcineva, să oblige chiriașul la respectarea regulamentului
în baza contractului de închiriere.
Contractul de închiriere
Este foarte important să citiți și să înțelegeți contractul de închiriere înainte de semnarea
acestuia. Semnarea contractului de închiriere fără a-ți face timp să îl citești și să înțelegi
termenii îți poate pune în pericol drepturile și responsabilitățile cu proprietarul tău și te
poate pune în dificultate financiară.
Contractul de închiriere este conceput pentru a proteja drepturile tuturor părților implicate.
Toate contractele de închiriere conțin mai mult sau mai puțin același tip de informații. După
ce sunt semnate, acestea sunt contracte legale obligatorii care sunt aplicate prin lege.
Termenii incluși în mod obișnuit și în mod normal într-un contract de închiriere sunt
următorii: informații ale proprietarului, numele chiriașului, adresa apartamentului, chiria, cât
de des se plătește chiria, informații cu privire la taxele de pnelizare, modul de plată a chiriei,
eventuale taxe suplimentare (de ex. înlocuirea unei chei, permiterea animalelor de companie,
etc.), existența unor servicii plătite de proprietar (de exemplu, costuri excepționale pentru
clădire), valoarea depozitului de garanție, reguli / condiții (pentru animale de companie,
vizitatori, schimbări în apartament, subînchiriere, asigurare, etc.), durata de închiriere: data
de începere și data de încheiere, modul de notificare și penalități pentru rezilierea
contractului de închiriere de către oricare dintre părți, data și semnătura.
Câteva sfaturi înainte de semnarea contractului de închiriere sunt:
• Dacă există întrebări cu privire la drepturile și responsabilitățile dvs., trebuie să vă asigurați
că le adresați înainte de semnare.
• Aveți dreptul de a cere proprietarului să pună totul în scris, dacă ceva nu este inclus în
contractul de închiriere; trebuie să fii prudent dacă proprietarul este de acord verbal și nu în
scris.
• Trebuie să inspectați apartamentul înainte de a vă muta și a face poze cu orice daune sau
reparații care trebuie făcute și aduse la cunoștința proprietarului.
• Dacă sunteți nemulțumit sau nu sunteți sigur (ă) de vreun termen de închiriere, mai ales
dacă știți că nu le veți putea respecta, nu ar trebui să semnați
• Puteți solicita modificări și excepții în contractul de închiriere. Dacă proprietarul este de
acord, acestea trebuie să fie în scrise pentru a fi puse în practică.
• Înainte de a semna, ar trebui să ceri ajutorul unei persoane cu mai multă experiență în
domeniu, să parcurgă contractul de închiriere și să te ajute să înțelegi termenii. O opinie
profesională a unui avocat este, de asemenea, foarte binevenită.

Chiriași și proprietari: drepturi și obligații
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Următoarele tabele prezintă câteva dintre drepturile și obligațiile de bază ale celor două
persoane implicate atunci când se închiriază o casă sau un apartament:
Proprietarul
Obligații
1. Proprietatea: Proprietarul trebuie să dea locatarului dreptul de folosință
a bunului.
2. Garanția de locuire: Proprietarul trebuie să se asigure că proprietatea pe
care o închiriază este potrivită pentru a locui. Proprietarul încalcă
contractul de închiriere, dacă condițiile sunt improprii pentru uz
rezidențial atunci când locatarul trebuie să se mute în locuință.
3. Utilizarea spațiului: Pe lângă menținerea spațiului într-o manieră
adecvată, proprietarul are obligația față de chiriaș de a nu interveni cu
interzicerea utilizarii spațiului.
Căile de
Când proprietarul încalcă una dintre îndatoririle de mai sus, chiriașul are
acțiune a
de ales trei căi de atac de bază:
chiriașului 1. Reziliere: În aproape toate cazurile în care proprietarul încalcă
contractul, chiriașul poate rezilia contractul de închiriere, încheind astfel
obligația de a continua să plătească chiria.
2. Daune: Un alt remediu tradițional sunt daunele bănești, disponibile ori
de câte ori încetarea este o acțiune adecvată. Daunele pot fi solicitate după
încetarea contractului sau ca o alternativă la reziliere.
3. Ajustarea chiriei: Dacă proprietarul a încălcat prevederile contractului,
chiriașul era în continuare legal obligat să plătească chiria; singurele căi de
acțiune erau rezilierea și solicitarea de daune materiale. Dar acestea sunt
adesea acțiuni dificile pentru chiriaș. Încetarea înseamnă un alt process
complex de găsire a unui apartament, presupunând că se pot găsi noi spații
și un process pentru primirae de daune durează, este incert și costisitor.
Soluția evidentă este de a permite chiriașului să nu platească chiria (o
perioadă) sau ceea ce noi numim ajustarea chirii.
Chiriașul
Obligații

Pe lângă îndatoririle chiriașului prevăzute în contractul de închiriere în
sine, dreptul comun impune alte trei obligații:
1. să plătească chiria (declarată) în contractul de închiriere,
2. să se abțină de la comiterea de stricăciuni (daune) și
3. să nu folosească spațiile pentru un scop ilegal.
Este important de menționat că, în absența unui acord specific în
contractul de închiriere, chiriașul are dreptul să schimbe fizic spațiile
pentru a face cea mai bună utilizare posibilă a proprietății, dar este nu
este posibil să facă modificări structurale sau stricăciuni proprietății.
De exemplu, o chiriașă poate adăuga o linie telefonică, să pună tablouri
sau poze, aplicarea rafturilor de cărți pe pereți, dar nu este posibil să
spargă un perete pentru a mări o cameră. Chiriașul trebuie să predea
proprietatea în starea inițială la încheierea contractului de închiriere,
dar această cerință nu include uzura normală.
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Căile de
În general, când chiriașul încalcă oricare dintre cele trei îndatoriri,
acțiune a
proprietarul poate rezilia contractul de închiriere și solicita daune.
proprietarului

PARTEA B

Link-uri utile
Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor
Drepturi și obligații ale chiriașilor. Tot ceea ce
trebuie să știi dacă stai în chirie
Consiliere pentru chiriași de către Asociația
Greacă pentru protecția chiriașilor
Articolul privind drepturile și obligațiile legale
ale chiriașilor și proprietarilor, în termeni
simpli
Instrucțiuni pentru completarea unui contract
de închiriere
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https://anpc.ro/
https://mrnews.ro/tot-ceea-ce-trebuie-sa-stii-dacastai-in-chirie-drepturi-si-obligatii-pentru-chiriasi2020/
http://www.pasype.gr/odegies-pros-enoikiastes
https://www.renteasy.ro/ro/sfaturiimobiliare/sfaturi-utile_cb2/5-probleme-ce-ar-puteaaparea-atunci-cand-inchiriezi_b7/
https://notariate.ro/contract-deinchiriere/?gclid=CjwKCAiAzJLzBRAZEiwAmZb0al9Att
IXZjDwoBDQJdu2Gju9m8rmZ2Gz1oXD5rcNrjGjCBoUtP
3oKhoCIlAQAvD_BwE
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13. Managementul locuinței: curățenie, reparații, facturi,
asistență pentru locuințe

Partea A

SUMAR
Gestionarea locuinței poate fi pur și simplu descrisă ca „folosind ceea ce aveți pentru a obține
ceea ce doriți” în ceea ce privește administrarea unei locuințe de zi cu zi. Unitatea intitulată
„Managementul locuințe” are ca scop promovarea abilităților și cunoștințelor dvs. cu privire
la gestionarea casei dvs. Unitatea se concentrează în patru aspecte diferite legate de
gestionarea unei gospodării, și anume curățarea, repararea, plata facturilor și găsirea și
obținerea de ajutor pentru potențiale probleme care pot apărea atunci când locuiești într-o
casă ca un adult independent.

Punctul cheie 1: Gestionarea unei locuințe implică un set de abilități diferite, inclusiv
abilități de bugetare (pentru facturi), abilități de luare a deciziilor și abilități de comunicare
(atunci când căutați și discutați despre ajutor în diferite situații). Sunt necesare și alte
competențe practice pentru a vă menține locuința într-o stare bună.
Punctul cheie 2: Gestionarea unei case este despre priorități. Asigurați-vă că faceți
alagerile corecte pentru o anumită perioadă de timp. În fiecare lună!
Punctul cheie 3: în gestionarea viitoarei tale locuințe nu ești singur. Adulți mai
experimentați sau chiar specialiști vă pot ajuta în multe cazuri, pentru situații care pot apărea
în jurul locuinței.

Obiective și Scopuri
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Obiectivele acestei unități sunt:
• să înțelegi importanța organizării într-o casă
• să realizezi diferitele activități legate de întreținerea unei case
• să ști ce, cum și când să ceri ajutor pentru probleme de întreținere a casei
• să înțelegi cum să gestionezi facturile primite

Analiză
Gestionarea noii locuințe implică câteva activități de bază: curățarea acesteia și păstrarea ei
ordonată, repararea stricăciunilor, plata facturilor gospodăriei (cum ar fi furnizarea de
energie electrică și apă) și obținerea de asistență a gospodăriei pentru probleme pe care nu le
putem realiza singuri. Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare din aceste situații!
Curățenie
Menținerea unei camere sau a unei locuințe curate și ordonate economisește timp și efort.
Unul dintre elementele de bază pe care trebuie să le rețineți este curățenia generala și
aranjarea lucrurilor, astfel încât să vă asigurați că aveți articolele potrivite la locul potrivit.
Poate părea dificil la început, dar după ce ai făcut-o o dată, cu siguranță vei aprecia și vei
repeta periodic curățenia generală. Aruncăm o privire asupra pașilor pentru a curăța
dormitorul:
• Pentru o curățenie generală a unui dormitor, sunt de obicei necesare următoarele articole: o
cutie pentru donații, un sac de gunoi pentru lucuri de aruncat, un coș pentru obiecte care
trebuie mutate în altă parte a casei, o cârpă umedă pentru a șterge praful.
• Un spațiu de lucru curat pentru curățenie în dormitorul dvs. este esențial. Folosirea patului
dvs. ca zonă de lucru este recomandată.
• Începeți cu un articol de mobilier precum o noptieră. Începeți să goliți toate sertarele și
rafturile și să puneți obiectele pe patul dvs. În continuare, începe să sotezi obiectele de
aruncat și să le pui în punga de gunoi. Nu păstra lucruri rupte sau fără valoare. Dacă găsiți
lucruri care vor fi mutate în alte zone ale casei cum ar fi agrafe de hârtie, cărți sau obiecte pe
care le-ați împrumutat, puneți-le în coș pentru a merge în altă parte. Privește-ți articolele și
decide dacă nu mai sunt folositoare. O modalitate bună de a realiza asta este să te intrebi dacă
nu ai folosit obiectul în ultimul an. După ce ați sortat lucrurile, ștergeți interiorul sertarului
pentru a îndepărta praful sau murdăria. Puteți începe apoi prin organizarea și plasarea
articolelor înapoi.
• Este mai bine să curățați în sensul acelor de ceasornic, în timp ce vă deplasați în jurul
curățeniei generale și organizării camerei. Dacă patul tău este alături, începe prin a elimina
tot ceea ce este sub el. Faceți același proces pe care l-ați făcut pentru curățarea noptierei. În
mod similar, dulapul cu haine poate urma, rafturile de carți și alte dulapuri, astfel încât să fie
organizate toate obiectele de mobilier din cameră.
• Pentru organizarea hainelor, treceți prin toate hainele, aruncați îmbrăcămintea ruptă,
pătată sau care au rămas mici. Dacă aveți unele haine care au nevoie de reparații, puneți-le
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într-o grămadă separată. Scrie o notă pentru a le repara. Dacă nu ați purtat obiectul
vestimentar într-un an, ar trebui să luați în considerare donarea acestuia. Păstrați doar ceea
ce vă place să purtați și să vă face să vă simțiți confortabil. Ștergeți părțile interioare ale
sertarelor dvs. înainte de a pune hainele înapoi. Împăturiți fiecare articol și așezați hainele
înapoi în sertare.
• Durata curățeniei este de luat în considerare, deoarece, în funcție de cât de
aglomerată/dezordonată este camera ta, curățenia generală poate dura câteva ore sau câteva
zile.
Incepe procesul și nu te opri. Treci prin toată camera și nu te opri până nu termini. Cheia
reușitei este să fi dedicat îndeplinirii sarcinilor. Organizarea este o trăsătură de caracter
importantă pe care să o ai pe parcursul vieții tale. Fie că lucrezi în afara locuinței, la locul de
muncă sau în acasă. Organizarea este cheia pentru succes.
Curățenia generală a dormitorului este doar un exemplu despre modul în care ar trebui să
procedați cu restul camerelor. Amintiți-vă doar că diferite materiale de curățare și dispozitive
de curățare trebuie utilizate pentru camere diferite. Înainte de a folosi orice produs de
curățare, se recomandă să citiți instrucțiunile de utilizare a acestuia, pentru a economisi timp
și efort și pentru a evita accidentele.
Reparații și înlocuiri
Aceasta nu este o veste surprinzătoare: Lucrurile nu durează pentru totdeauna. În multe
cazuri, trebuie luată o decizie atunci când ceva trebuie fie reparat în jurul casei: ar trebui să o
fac singur sau să contactez un profesionist? Fiecare persoană are abilități și competențe
diferite și nu toată lumea este capabilă să utilizeze instrumente în același mod eficient. Prin
urmare, răspunsul la această întrebare depinde de abilitățile și cunoștințele dvs. tehnice.
Iată câteva dintre ocaziile când trebuie să le luați această decizie: repararea unui scaun din
lemn, vopsirea pereților, schimbarea unui bec, fixarea unei ferestre care nu se închide,
desfundarea chiuvetei, curățarea petelor de apă pe pereți sau tavan, desfundarea toaletei, a
repara o perdea ruptă, pentru a repara un robinet care scurge, un mâner slăbit al ușii, pentru
coase o piesă de îmbrăcăminte etc.
În cazul în care nu sunteți sigur că puteți realiza o reparație, mai bine consultă un prieten, sau
cineva cu mai multă experiență în aceste probleme, sau să contactezi un profesionist pentru a
avea grijă de problemă. Puteți lua legătura cu un instalator, un lăcătuș, un electrician sau un
tâmplar, fie contactând proprietarul sau un prieten pentru a vă oferi numărul de telefon al
acestor profesioniști, fie căutând pe internet pentru a găsi datele de contact ale acestora.
Asigurați-vă că verificați prețurile înainte de a utiliza serviciile, astfel încât să alegeți
profesionistul pe care vă puteți permite să îl și plătiți! În cele din urmă, lista de contact cu
profesioniștii pentru situații de urgență ar trebui să vă fie întotdeauna la îndemână!
Facturile de utilitati
Electricitatea, apa, gazul, telefonul sunt câteva dintre facturile de bază ale gospodăriei pe care
trebuie să le plătiți atunci când trăiești pe cont propriu. Aceste facturi vin fie prin poștă, acasă,
fie prin e-mail. Ei vin în fiecare lună sau odată la două luni. Fiecare factură prezintă două
tipuri de informații de bază:
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• Ce se percepe pentru ce (de exemplu, pe factura de energie electrică, veți afla că plătiți
o sumă mică pentru televiziunea națională, indiferent dacă dețineți un TV sau nu). Suma
totală de bani, precum și termenul limită pentru plata acestuia sunt de obicei afișate în
partea de jos a facturii, de obicei într-o casetă roșie.
• Diferitele moduri în care le puteți plăti: Puteți plăti aceste facturi fie prin contul dvs.
bancar, prin e-banking sau în anumite locuri din cartierul dvs., cum ar fi oficiul poștal.
Mai mult, există diferite moduri de plată a acestora. De exemplu, puteți plăti întreaga
sumă sau le puteți plăti prin rate, eșalonat.
Plata facturilor ar trebui să figureze printre cele mai înalte priorități, dacă doriți să aveți în
continuare energie electrică, apă sau încălzire. Nu uitați de ele și nu amânați plata acestora.
De obicei, prestatori de servicii dacă nu plătești la timp, nu te vor aștepta!
7 sfaturi pentru curățarea casei tale pe care poate nu le-ai știut:
1. Încercați să păstrați doar articolele necesare la dispoziție și acces rapid și așezați
restul în sertare și dulapuri, astfel încât să facilitați procesul de curățare
2. Doriți să vă curățați pereții? Adăugați ¼ de sodă de copt și o cană de oțet într-o
găleată de apă și apoi frecați pereții cu o mișcare de jos în sus pentru a evita
scurgerea apei care poate lăsa urme pe perete.
3. Puneți perdeaua de baie la mașina de spălat și spălați-o în apă rece pe ciclul
regulat sau rapid al mașinii. Dacă există pete, lăsați la înmuiat în apa cu câteva
linguri de oțet.
4. Curățați faianța de baie de depuneri de calcar, frecându-le cu un burete cu câteva
picături de oțet și sodă de copt.
5. Miros în frigider? După ce îl curățați, puneți o farfurie cu puține boabe de cafea și
puneți-o pe un raft în frigider.
6. Periați covoarele în locurile în care au pete cu apă călduță, puțin detergent pentru
vase și câteva picături de oțet
7. Curățați cuptorul introducând într-un bol suc de lămâie și bicarbonat de sodiu,
iar aromele neplăcute vor dispărea.

PARTEA B

Link-uri utile
Listă electricieni autorizați de ANRE

https://portal.anre.ro/PublicLists/AutorizatiiElectrici
eniAutorizati
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Listă instalatori de gaze autorizați de ANRE

https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-deinteres-public/info-instalatori-gazenat/lista-instalatoriautorizati-in-domeniul-gazelor-naturale&page=1
https://www.instalator-autorizat.ro/
https://www.eva.ro/casa-si-familie/acasa/cum-sa-facicuratenie-generala-mai-repede-si-mai-usor-10-trucuriarticol-150753.html
https://edifica.ro/practic/secretele-unei-cameriste-cumsa-faci-curatenie-rapid-si-eficient/

Lista instalatori sanitari
Cum să faci curățenie generală mai eficient

Secrete ale curățeniei
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14. Educația pentru sănătate: sănătate fizică,
psihică și socială
Partea A

Sumar
Această unitate are ca scop educarea și informarea despre sănătatea fizică, psihică și socială.
Fiecare componentă de sănătate va fi introdusă cu o explicație a conceptului și a semnificației,
a factorilor determinanți și a modalităților de menținere a unei bune sănătăți fizice, mentale și
sociale.
Punctul cheie 1: Sănătatea mintală este definită și evaluată prin abilitatea noastră de a
gestiona factori de stress ai vieții de zi cu zi și de a menține o atitudine în general veselă și
optimistă despre viață.
Punctul cheie 2: Sănătate socială. Rețeaua socială reală a unei persoane este un indicator
crucial al sănătății sociale. Se referă la capacitatea de a forma relații pozitive și de susținere cu
alte persoane.
Punctul cheie 3: Sănătatea fizică este definită de timpul de somn și obiceiuri
alimentare ale unei persoane, precum și de cantitatea de exerciții fizice pe care o realizează
și de igiena orală.

Obiective și Scopuri
Obiectivele acestei unități sunt:
• Să înțelegi conceptul de a fi sănătos și principalele sale componente.
• Realizarea importanței sănătății fizice, mentale și sociale.
• Pentru a înțelege valoarea controlului de sănătate regulat
• Pentru a fi mai informat cu privire la simptomele problemelor de sănătate mintală și, de
asemenea, îngrijirea unei persoane dragi în situații dificile de sănătate mintală
• Pentru a învăța cum să mențineți o sănătate fizică, mentală și socială bună.
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Analiză
Sănătate mintală, socială și fizică
Creat în 1997 ca proiect pentru o școală din Alaska, Triunghiul Sănătății a servit ca un grafic
care măsoară sănătatea fizică, psihică și socială a individului. Creatorii au folosit un triunghi
echilateral pentru a reprezenta aceste aspecte ale sănătății. Deoarece toate laturile acestui
tip de triunghi sunt egale, subliniază importanța egală a fiecăruia dintre aceste aspecte. De
fapt, acordarea unei atenții mai mari unei părți anume, în timp ce se neglijează celelalte părți
poate duce la un dezechilibru de sănătate.
Sănătatea mintală este definită și evaluată prin abilitatea noastră de a gestiona stresul vieții
de zi cu zi și de a menține o atitudine în general veselă și optimistă despre viață. În ceea ce
privește sănătatea mintală a unei persoane, trebuie să luăm în considerare relațiile ei cu
prietenii și familia. Uneori sunt incluse și abilitățile de învățare atunci când se evaluează
sănătatea mintală.
Sănătate socială. Rețeaua socială reală a unei persoane este un indicator crucial al sănătății
sociale. Se referă la capacitatea de a forma relații pozitive și de supor cu alte persoane.
Rețelele sociale sunt în legătură cu sănătatea mentală și fizică. Lipsa de prieteni poate duce
la depresie, ceea ce poate provoca simptome fizice legate de sănătate. În schimb, o persoană
cu o rețea puternică de prieteni va avea întotdeauna oameni la care se poate adresa.
Sănătatea fizică este definită de timpul pentru somn și obiceiurile alimentare ale unei
persoane, precum și de cantitatea de exerciții fizice pe care le realizează și de igiena orală. În
evaluarea sănătății fizice, ne uităm la obiceiurile legate de droguri, alcool și fumat și luăm în
considerare dacă persoana are controale medicale regulate, cum ar fi examene la sân,
colonoscopie, examene de cancer de piele și orice alte examene medicale necesare.
Interacțiunea dintre părțile Triunghiului de Sănătate
Toate cele trei laturi ale triunghiului de sănătate sunt dependente unele de altele. De
exemplu, persoana extrem de socială care rămâne să petreacă toată noaptea s-ar putea să nu
doarmă suficient. Dacă ea bea, ia droguri și fumează, sănătatea ei fizică și poate sănătatea
mintală vor fi compromise. În schimb, luați în considerare persoana care este meticuloasă în
ceea ce privește dieta și exercițiile fizice. Această persoană va neglija adesea socializarea cu
prietenii de frica de a nu pierde un antrenament. Această persoană poate evita să ia cina cu
oamenii din cauza regulilor alimentare stricte. Acest individ poate avea o sănătate fizică
excelentă, dar sănătatea sa socială este inadecvată. Acest lucru poate duce la singurătate, care
ar putea compromite sănătatea mentală. Acum, luați în considerare persoana în vârstă care
suferă de Alzheimer. Aceasta este o boală fizică care poate cauza dizabilități de învățare, care
poate avea o influență negativă asupra sănătății mintale.
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Utilizarea triunghiului de sănătate. Din când în când, privește la diferitele părți ale
triunghiului de sănătate și să-l folosești ca mijloc de evaluare și, eventual, de schimbare a
obiceiurilor tale de sănătate.
De exemplu, dacă sănătatea ta fizică este bună, dar sănătatea dvs. socială este mai puțin decât
adecvată, luați în considerare să vă alăturați unui centru de fitness și să vă întâlniți cu alte
persoane de la sală. Internetul ușurează conectarea cu prietenii vechi, așa că ia în considerare
scrierea unor e-mailuri către prietenii cu care nu ai vorbit. Sistemul tău de suport te poate ajuta
pe tine și pe prietenii dvs. să țineți pasul cu programările la medic și să respecți obiceiurile
sănătoase.
Controlul medical regulat este crucial pentru o stăre de bine și asupra sănătății generale. Tot
ce trebuie să faceți este să vizitați medicul în mod regulat. Poate fi trimestrial sau de două ori
pe an. Acest lucru te ajuta să detectezi posibile sau viitoare probleme de sănătate pentru a fi
diagnosticate și tratate corespunzător. Mai mult, ele ajută, de asemenea, la diagnosticarea bolii
într-un stadiu incipient, când șansele de tratament și vindecare sunt mai mari și mai bune.
Controlul medical te conștientizează mai mult despre sănătatea ta. În funcție de rezultatele
analizelor de sânge, medicul sau furnizorul de asistență medicală te poate avertiza despre
diverse obiceiuri bazate pe istoricul familial, vârsta și condițiile de sănătate.
De exemplu, multe persoane ignoră de obicei sănătatea dentară și nu sunt preocupate de
îngrijirea orală. Cu toate acestea, unii sunt conștienți, dar nu o practică. S-ar putea să nu vă
spălați pe dinți de două ori pe zi. Dar, cu reamintirea de la medicul dumneavoastră, puteți
începe să faceți acest lucru. Această modificare a obiceiului tău reduce șansele de apariție a
diverselor probleme dentare. Acesta este doar un mic exemplu. Există multe astfel de domenii
de care nu avem grijă corespunzător, în ciuda faptului că este crucial. Verificările periodice îl
fac pe medicul dumneavoastră să vă îndrume să urmați rutina de îngrijire adecvată pentru
aceste domenii și aspecte de sănătate.
Unde să mergi pentru un control medical?
De obicei, este cea mai bună decizie să vizitați medicul de familie. Dar, dacă nu aveți unul, puteți
consulta orice medic general pentru a vă face o trimitere pentru analize esențiale. Mai târziu,
dacă este detectată vreo afecțiune, puteți consulta specialistul în cauză conform sfaturilor
medicului.
Un corp și o minte sănătoasă vă pot face mai productivi la locul de muncă. De asemenea,
sănătatea bună reduce numărul de zile de concediu medical, îmbunătățindu-vă astfel
rezultatele de muncă. Prin urmare, asigură-te că ești la zi cu controalele medicale pentru a te
menține în formă și sănătos.
Ajutarea unei persoane dragi să facă față unei boli mintale
Poate fi foarte dificil să vezi o persoană iubită care se luptă cu simptomele bolii mintale. Și de
multe ori poate fi greu să ști cum să ajuți și să susți cel mai bine persoana iubită.
Fiecare individ este diferit și situațiile variază foarte mult. Persoana poate avea un diagnostic
specific sau poate aveți doar îngrijorări cu privire la modul în care o persoană a vorbit și s-a
comportat. Cunoști persoana iubită și poate înțelegi ce abordare sau suport îți va fi de cea mai
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mare ajutor. Totuși, mai jos sunt câteva sfaturi și lucruri de luat în considerare atunci când
încerci să ajuți o persoană iubită.
Cunoaște semnele de avertizare ale problemelor de sănătate mintală. De exemplu, retragerea
din interacțiunea socială, problemele neobișnuite la școală, munca sau activitățile sociale sau
schimbările dramatice ale somnului și poftei de mâncare sunt semne posibile. Documentezăte mai bine despre alte semnele de avertizare a bolilor mintale.
Cineva care prezintă aceste semne sau care are aceste experiențe nu înseamnă neapărat că
are o problemă de sănătate mintală, simptomele ar putea fi, de asemenea, legate de alte
probleme sau provocări. Dar un control medical profesionist ar putea ajuta la rezolvarea
oricăror probleme și la prevenirea dezvoltării simptomelor mai grave.
Caută sprijin pentru tine. În timp ce te concentrezi să ajuți persoana iubită, este important să
ai grijă de tine - fizic și emoțional. Dacă ai nevoie de acest lucru, cere la ajutor. Recunoaște-ți
limitele a ceea ce poți oferi.
7 sfaturi pentru a vă menține sănătatea mentală și fizică
1. Bea multă apă
Corpul tău necesită apă pentru a funcționa, iar consumul de apă mai mare poate atenua
durerile îmbunătățește nivelul de energie și elimină toxinele. Rămâi hidratat, îți vei menține
corpul funcționând la un nivel optim. Păstrarea cu tine a unei sticle cu apă pe tot parcursul
zilei vă va oferi șansa de a rămâne hidratat mai ușor.
2. Nu subestima importanța somnului
Un somn bun este întotdeauna o idee bună. Somnul îți permite corpului să se vindece și să se
reîncarce, oferindu-ți mai multă energie pentru ziua următoare. Dacă somnul este ceva cu
care te lupți, ia măsuri pentru a elimina stimulentele înainte de culcare, cum ar fi cofeina,
alcoolul sau ecranele (telefoane mobile, televizor, laptopuri etc.). Corpul tău îți va mulțumi că
ai dormit suficient și vei observa efectele!
3. Mănâncă pentru a te hrani
Mâncarea sănătoasă poate părea adesea ca o corvoadă. Deși poate părea că alimentele
preambalate sunt convenabile, de fapt vei sacrifica valoarea nutrițională a mâncării tale de
dragul unei mâncăruri de tip fast-food. Alegerea opțiunilor sănătoase poate fi și convenabilă!
Deși poate necesita o planificare mai multă, alimentele de la piață sau din câmp sau fermă
sunt de obicei o opțiune bună și mai sănătoasă.
4. Păstrează un bun echilibru între muncă și viață
Munca are tendința de a prelua cantități mari din timpul tău. Uneori poate fi inevitabil; cu
toate acestea, dacă munca preia tot timpul și energia ta s-ar putea să fie timpul să dai un pas
înapoi și să evaluezi modul în care îți folosești timpul. Menținerea unui echilibru pozitiv între
viața profesională poate crește satisfacția generală și reduce nivelul de stres.
5. Faceți timp pentru exerciții fizice
Să îți mișcti corpul este extrem de important pentru a menține sănătatea mentală și fizică. În
funcție de tipul de exercițiu pe care îl preferi, poți ajuta sănătatea oaselor, încuraja pierderea
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în greutate și crește rezistența musculară. A face exerciții fizice timp de 30 de minute pe zi nu
necesită un mare angajament, dar îți poate îmbunătăți mult sănătatea.
6. Fă-ți timp pentru a te relaxa
Stresul și încărcătura vieții îți pot diminua ușor capacitatea de relaxare. Relaxarea poate lua
orice forme funcționează cel mai bine pentru tine: unele activități comune de relaxare ar
putea fi o plimbare, citirea unei cărți, exerciții fizice, meditație și yoga. A lua câteva minute pe
parcursul zilei pentru a te concentra pe ceva ce găsești relaxant îți va îmbunătăți starea
sufletească și îți va menține nivelul de stres scăzut.
7. Aplează la sistemul medical pentru prevenirea bolilor
Dacă ai asigurare medicală apelează servicii gratuite pentru a menține sănătatea fizică și
psihică profitând de servicii precum îngrijirea stomatologică și a vederii, precum și servicii
psihologice. Grija de toate aspectele sănătății personale este importantă pentru menținerea
stării de bine și pentru a te bucura de cea mai bună calitate posibilă a vieții tale.

PARTEA B

Link-uri utile
Ministerul Sănătății – Ghid pentru alimentație
sănătoasă
TelVerde gratuit pentru persoanele care
suferă de depresie
De ce să faci mișcare?
Tipuri de servicii medicale gratuite oferite
prin asigurarea de sănătate de stat
Semne de sănătate mentală
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http://old.ms.ro/?pag=185
0800 0800 20
https://florinrosoga.ro/33-motive-pentrumiscare-sport/
http://www.cnas.ro/category/pachet-debaza.html
https://medanima.ro/noua-semne-care-arputea-indica-o-problema-de-sanatatemintala/psihiatrie-psihologie-iasi
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15. Rămâi conectat! E timpul pentru relații sociale
Partea A

Sumar
Unitatea are ca scop prezentarea și informarea despre conectarea cu oamenii și importanța
acesteia în primirea și oferirea de sprijin. Unitatea își propune să vă echipeze cu informatții
despre „relaționarea cu oamenii”, importanța și beneficiile acestei conectari și modalitățile de
relaționare eficientă.
Punctul cheie 1: Relaționarea reală este mai mult decât să vorbești cu alții sau să
împărtășești interese
Punctul cheie 2: Relaționarea interumană funcționează numai dacă există onestitate. Nu
funcționează dacă încercăm să fim ceva ce nu suntem.
Punctul cheie 3: Fie că sunteți interesat să avansezi în carieră, fie dacă ai un grup nou de
prieteni cu care să ieși, trebuie să înveți – și să stăpânești - abilitatea de a-ți face prieteni.

Obiective și Scopuri
Obiectivele acestei unități sunt:
• Pentru a învăța ceea înseamnă relaționarea cu oamenii și ceea ce este considerat cerc social
• Realizarea importanței conectării cu oamenii și cu cercul lor social
• Să fi informat despre beneficiile relaționării cu oamenii și importanță lor în viața de zi cu zi.
• Să înveți diferite moduri de a rămâne conectat cu oamenii și cu cercul lor social
• Pentru a înțelege diferite tipuri de comunicare
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Analiză
Ce înseamnă cu adevărat conectarea cu oamenii?
De la „ierarhia nevoilor” a psihologului Abraham Maslow, care arată că nevoia noastră de a
aparține este secundară doar nevoilor noastre de supraviețuire, la teoriile de atașament ale lui
John Bowlby care sugerează că un copil are nevoie de o conexiune de încredere cu un îngrijitor
pentru a se dezvolta ca adult, relaționarea este esențială.
Conectarea reală este mai mult decât să vorbești cu alții sau să împărtășești interese. Până la
urmă, putem vorbi mai mult de o oră cu cineva despre sport sau politică, chiar dacă în secret
nu îi putem suporta.
Conectarea cu ceilalți este un sentiment de a fi deschis și disponibil pentru o altă persoană,
chiar dacă simți că aceasta persoană nu este deschisă și disponibilă pentru tine. Alte
ingrediente ale conectării umane sunt empatia și compasiunea - simțim bunăvoință față de
persoana cu care ne conectăm.
Exemple de conexiuni umane:
• să ai o conversație personală despre ceea ce este important pentru tine cu cineva și să te simți
ascultat și înțeles
• când îți faci timp pentru a asculta pe altcineva și a simți o empatie reală pentru această
persoană
• ajutarea cuiva din bunăvoință necondiționată
• oferirea de recunoștință sinceră unei persoane și primirea recunoștinței din partea celorlalți
• a vorbi cu un străin zâmbind
• o experiență împărtășită cu alții care implică râs și bunăvoință.
Cum știu dacă mă conectez cu adevărat la alții?
1. Ești prezent .
Când ne conectăm cu alții, nu ne mai gândim la ce a mers greșit în trecut sau la grijile noastre
viitoare. Suntem pe deplin disponibili pentru momentul prezent și pentru experiența comună
pe care o avem cu un altul.
2. Ești tu însuți.
Conexiunea umană funcționează numai dacă există onestitate. Nu funcționează dacă încercăm
să fim ceva ce nu suntem.
3. Ești deschis - indiferent dacă te simți bine sau nu.
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Conectarea cu alții se simte adesea bine. Dar acest lucru nu este întotdeauna adevărat. Să simți
suficientă încredere cu cineva pentru a împărtăși o experiență tristă sau ceva de care ești
supărat poate fi un mod foarte puternic de conectare cu cineva.
4. Simți empatie și bunătate pentru cealaltă persoană.
Furia sau neputința ne împiedică să relaționăm, la fel ca și judecata și critica.
Conexiunea umană este de obicei amabilă și pozitivă. Sigur, ne putem simți conectați râzând cu
alții despre altcineva. Dar de multe ori după aceea, există un sentiment gol, care arată că nu a
fost deloc conexiune.
5. Există un sentiment de încredere între tine și cealaltă persoană.
Acest lucru se poate întâmpla chiar și între doi necunoscuți - de exemplu, permițând cuiva să
vă ajute cu geamantanul pe scări, vă arată că aveți încredere în această persoană.
Și de multe ori aceste lucruri nu sunt deloc conexiuni ...
Când încerci mereu să te conectezi cu alții, fiind interesant, amuzant sau inteligent și cauți
întotdeauna reacțiile celorlalți pentru a ști ce să fați în continuare. Nu te conectezi cu adevărat.
În nevoia ta de a te simți acceptat nu ești tu însuți sau chiar îi manipulezi pe ceilalți pentru
atenție.
Dacă crezi că te conectezi cu alții, dar te fondul unei păreri negative față de alte persoane sau
pe vorbirea despre alții. Sigur, aveți ceva în comun, dar sentimentul acela strâns în interior nu
este unul de încredere și legătură.
Sfaturi pentru extinderea cercurilor sociale
Indiferent dacă îți dorești să avansezi în carieră sau dacă ai un grup nou de prieteni cu care să
ieși, trebuie să înveți și să stăpânești abilitatea de a-ți face prieteni.
1 - Conectați-vă cu persoane de legătura
Un mod bun de a îți extinde cercul social este să te conectezi la cineva prin care vei întâlni
multe persoane noi. Aceste „persoane de legătură” sunt tipurile de oameni care au mii de
prieteni pe Facebook, dau petreceri ori de câte ori pot, și par să fie întotdeauna cu un grup
mare de oameni.
Deseori, acestea sunt persoane foarte deschise și sunt ușor să te împrietenești cu ei. Este
posibil ca aceste persoane de legătură să nu aibă timp să investească într-o prietenie
profundă cu tine, dar le place să cunoască mai multe persoane interesante pe care să le
adauge în cercul lor social.
2 - Întâlnește oameni noi în mod constant
Un obicei bun este să fii mereu deschis cu oamenii pe care îi poți adăuga în cercurile tale. În
realitate, nu toți oamenii pe care îi întâlnești vor deveni prietenii tăi și nu toți prietenii tăi
actuali vor rămâne pentru totdeauna. Acesta este motivul pentru care dacă nu îți faci prieteni
noi, rămâi fără prieteni.
Se recomandă să mergi în locuri în care este ușor și potrivit să faci cunoștință cu oameni noi.
În mod ideal, poți să mergi în locuri unde și alții sunt deschiși să întâlnească oameni noi.
Exemple pot fi expoziții comerciale, nopți de deschidere, gale, evenimente culturale sau
caritabile, seminarii și dezbateri.
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3 – Fii o persoană care îi valorizează pe alți
Când întâlnești o mulțime de oameni, trebuie să „faci click”. Nimic nu este mai atractiv decât
să ai o atitudine dăruitoare.
În primul rând, ascultă cu adevărat ce spun alți și imagineaza-ți dacă ai fi tu aceste persoane;
vezi lumea prin ochii lor. În al doilea rând, fii dispus să împărtășești povești, contacte sau
sfaturi rapide despre ceea ce vorbesc oamenii.
Când întâlnești oameni noi, există câteva principii psihologice care determină dacă vor dori
sau nu să te întâlnească din nou. Acest lucru funcționează la nivel inconștient. Unul dintre cele
mai importante principii este atitudinea de a da / lua. Dacă consideră că îți pasă doar de tine,
conexiunea nu se va întâmpla.
Poți înfățișa o atitudine dăruitoare în două moduri. Primul este despre a asculta cu adevărat
ce spun ei, a-ți imagina lumea prin ochii lor și a le oferi părerea ta despre poveștile și situațiile
lor. Al doilea mod este de a demonstra că ești gata să împărtășești povești similare despre
ceea ce vorbesc sau să le prezinși pe cineva care ar putea fi de folos.
4 – Implică-te în comunitatea locală
Unul dintre cele mai rapide moduri de a-ți înbogăți viața socială este să te implici într-o
comunitate de oameni pe care îi dorești ca prieteni. Această comunitate ar trebui să se afle în
zona ta și ar trebui să aibă întâlniri sociale cel puțin o dată pe lună sau mai des.
Găsește un asttfel de grup poate online, si oferă-ți ajutorul celor care conduc acest grup. Cel
mai probabil vei fi acceptat, chiar dacă nu au nevoie de atât de mult ajutor; vor fi doar
bucuroși că ești interesat. Acest lucru funcționează excelent pentru că vei întâlni cu toți
membrii grupului și pentru că te stabilește ca o persoana care îi valorizează pe cei din jur.
5 - Păstrează legătura constant cu oamenii pe care i-ai cunoscut
A rămâne în contact este vital dacă dorești să îți menți cercurile sociale în viață. Trebuie să ți
legătura cu persoanele pe care tocmai le-ai cunoscut și să te conectezi cu prietenii existenți.
Provocarea este că tindem să ne distragem și să uităm să rămânem conectați cu prieteni noi și
ajungem să regretăm acest lucru ulterior. Pentru a rezolva această problemă, puteți crea un
obicei săptămânal, în care petreci minim o oră sunând sau trimitând mesaje acestor persoane.
Doar marcați în calendarul tau o zi și o anumită oră și fa-o în fiecare săptămână. Un moment
excelent pentru a face acest lucru este marți sau miercuri, deoarece îți oferă posibilitatea de a
face planuri cu prietenii tăi pentru weekend.
6 - Decide dinainte tipul de prieteni pe care îi dorești
Înainte de a începe să investești mult timp în a-ți face prieteni, fă-ți o mică planificare.
Încearcă să îți dai seama cu ce fel de oameni dorești să petreci timp. Enumerează câteva
calități, trăsături de caracter sau interese care îți plac și nu ezita să fi determinat cu această
listă Acest lucru este important deoarece permite minții tale să spună rapid dacă o persoană
pe care o întâlnești ar putea fi o potrivire excelentă pentru tine sau nu.
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Iată câteva calități cu care poți începe: dăruitor, interesant, distractiv, ambițios, onest, loial,
curios și de încredere. Poți adăuga altele dacă vrei și poți face, de asemenea, o listă cu
activitățile pe care dorești să le faci cu viitorii prieteni.
Aceste liste nu vor fi definitive, însă claritatea pe care o aduc îți va economisi mult timp și
frustrare. De asemenea, este recomandat să investești timp învățând mai multe despre
prietenie și cum funcționează ea.
Tipuri de comunicare
Adesea clasificată ca o „abilitate de viață” sau abilitate interpersonală, comunicarea este actul
de a împărtăși informații de la o persoană la o altă persoană sau un grup de oameni. Există
multe moduri diferite de a comunica, fiecare având un rol important în schimbul de informații.
Învățarea și dezvoltarea abilităților de comunicare bune te pot ajuta să reușești în cariera ta, să
devi un candidat competitiv la job și să îți construiești rețeaua socială. Deși e nevoie de timp și
practică, comunicarea și abilitățile interpersonale pot fi crescute și îmbunătățite.
Există patru tipuri de comunicare pe care le folosim zilnic: verbală, nonverbală, scrisă și vizuală.
Iată câțiva pași pe care îi poși face pentru a-ți dezvolta abilitățile de comunicare verbală:
• Folosește o voce puternică și sigură. Mai ales când prezenți informații către un grup de
oameni, asigură-te că vorbești tare, astfel încât toată lumea să te poată auzi cu ușurință. Ai
încredere când vorbești, astfel încât ideile tale să fie clare și ușor de înțeles pentru alții.
• Folosește ascultare activă. Cealaltă parte a utilizării comunicării verbale este ascultarea și
auzirea cu atenție a altora. Abilitățile de ascultare activă sunt esențiale atunci când ai o
întâlnire, o prezentare sau chiar atunci când ai o conversație individuală. Procedând astfel te
va ajuta să crești ca și comunicator.
• Evitați cuvintele de umplere. Poate fi tentant, mai ales în timpul unei prezentări, să folosești
cuvinte de umplere, cum ar fi „um”, „ca”, „așa” sau „da”. În timp ce s-ar putea simți firesc după
completarea unei propoziții sau după o pauză pentru a-ți colecta gândurile, poate fi de o
distracție pentru publicul tău. Încearcă să prezenți înainte unui prieten sau coleg de încredere
care îți poate atrage atenția asupra momentelor în care spui cuvinte de umplere. Încearcă să le
înlocuiești respirând atunci când ești tentat să le folosești.
Iată câțiva pași pe care îi puteți face pentru a-ți dezvolta abilitățile de comunicare nonverbală:
• Observă cum emoțiile tale se simt fizic. Pe tot parcursul zilei, pe măsură ce experimentezi o
serie de emoții ( energie, plictiseală, fericire sau frustrars), încearcă să identifici locul în care
simți această emoție în corpul tău. De exemplu, dacă te simți supărat, vei observa că te va durea
stomacul. Dezvoltarea conștientizării de sine în jurul modului în care emoțiile îți afectează
corpul îți poate oferi o mai mare stăpânire asupra prezentării tale exteioare (gesturi).
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• Fii conștient de comunicarea non-verbală. Fă eforturi pentru a afișa un limbaj al corpului
pozitiv atunci când te simțiți alert, deschis și pozitiv cu privire la împrejurimile tale. Poți utiliza,
de asemenea, limbajul corpului pentru a vă veni în sprijinul comunicarii verbale dacă te simți
confuz sau neliniștit în privința informațiilor, cum ar fi să te încrunți dacă nu înțelegi ceva.
Folosește limbajul corporal alături de comunicarea verbal: puneți întrebări sau să cereți
feedback.
• Expresii ale feței care fac comunicarea eficientă. Dacă găsești anumite expresii faciale sau un
limbaj corporal benefic pentru o anumită stare, folosește-le ca pe un ghid atunci când vrei să îți
îmbunătățești propria comunicare non-verbală. De exemplu, dacă vezi că cineva dă din cap, în
semn de aprobare oferind feedback pozitiv, fă și tu la fel în următoarea ședință când ai aceleași
sentimente.
Iată câțiva pași pe care îi poți face pentru a-ți dezvolta abilitățile de comunicare scrisă:
• Optează pentru simplitate. Comunicările scrise ar trebui să fie cât mai simple și clare. Deși ar
putea fi util să includeți o mulțime de detalii, scrie cât mai clar pentru ca publicul tău. să
înțeleagă.
• Nu te baza pe ton. Deoarece în scris lipsește nuanța comunicărilor verbale și non-verbale,
aveți grijă atunci când încercați să comunicați un anumit ton atunci când scrieți. De exemplu,
când descrieți o glumă, sarcasmul sau emoția poate fi înțeleasă diferit în funcție de public. În
schimb, încercați să păstrați scrisul cât mai simplu și să urmăriți comunicările verbale unde
puteți adăuga mai multă personalitate.
• Ia-ți timp pentru a revizui comunicările scrise. A avea timp pentru a citi din nou e-mailurile,
scrisorile sau notițele te poate ajuta să identifici greșelile sau oportunitățile de a scrie ceva
diferit. Pentru documente importante sau pentru cele care vor fi trimise unui număr mare de
persoane, ar putea fi util să ai un coleg de încredere să îl citească înainte.
• Păstrați documentele scrise pe care le consideri corecte și ușor de citit. Dacă primești un
anumit document, e-mail sau memo-uri care ți se par deosebit de utile sau interesante,
salvează-le ca model atunci când trebuie sa scri documente asemănătoare. Încorporarea
metodelor sau stilurilor care îți plac te poate ajuta să îți îmbunătățești în timp, stilul de scris.
Iată câțiva pași pe care îi poți face pentru a-ți dezvolta abilitățile de comunicare vizuală:
• Întrebă pe alții înainte de a include imagini în diferite prezentări. Dacă vrei să inserezi un
ajutor vizual în prezentari sau e-mailuri, ia în considerare să ceri feedback altora. Adăugarea
de imagini poate face unele concepte confuze sau încurcate. A avea perspectiva unei alte
persoane te poate ajuta să decizi dacă imaginile dorite adaugă sau nu valoare comunicărilor
tale.
• Ia în considerare audiența dvs. Asigură-te că folosești imagini care sunt ușor de înțeles de
publicul. De exemplu, dacă folosești un grafic cu date necunoscute, fă-ți timp să explici ce se
întâmplă în plan vizual și cum se raportează datele la ceea ce spui. Nu trebuie niciodată să
folosești imagini sensibile, ofensive, violente sau extreme sub nicio formă.

75

Manual

PARTEA B

Link-uri utile
Vacante de grup exclusiv
pentru persoane singure
Cluburi sportive în România
Listă organizații studențești
din România
Oferte de voluntariat din
România
Cluburi montane în România
Voluntariat în centre de
plasament din România

https://www.singlescamp.ro/
http://mts.ro/cluburi-sportive/
https://www.asls.ro/organizatii-studentesti/14/listaorganizatii-studentesti.html
https://hartavoluntariatului.ro/
http://alpinet.org/main/alpinet/showgen_ro_categorie_9.html
https://www.ajungemmari.ro/
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16. Fii activ!
Partea A

Sumar
Această unitate urmărește să îți prezinte și să te educe despre „a fi activ” și a importanței în
viața ta de zi cu zi. Îți va fi prezentată explicația despre sensul de „a fi activ”, importanța și
modalitățile de a fi activ în afara casei, acasă și la locul de muncă
Punctul cheie 1: A fi activ fizic înseamnă să stăm jos mai puțin și să ne mișcam mai mult
corpul. Mulți oameni consideră că activitatea fizică îi ajută să își mențină sănătatea mentală
pozitivă, fie doar prin sport, fie în combinație cu alte tratamente.
Punctul cheie 2: a fi activ fizic este mai ușor dacă alegi o activitate de care te bucuri și
care se încadrează în viața ta de zi cu zi.
Punctul cheie 3: Există o mulțime de lucruri diferite pe care le poți încerca - nu toată
lumea se va bucura sau se va simți confortabil cu unele din aceste activități, deci trebuie să
încerci câteva înainte să găsești ceva ce îți place. Poți afla, de asemenea, că unele lucruri
funcționează pentru tine în momente diferite, în funcție de cum te simți.

Obiective și scopuri
Obiectivele acestei unități sunt:
• Să înțelegi sensul de a fi activ în viața lor de zi cu zi.
• Pentru a afla diferențele dintre viața activă, inactivă și cea sedentară
• A realiza importanța de a fi activ și a beneficiilor pentru sănătatea fizică, mentală și
socială
• Să înțelegi consecințele vieții sedentare și inactive
• Pentru a învăța cum să fii activ în trei medii diferite: acasă, în afara casei și la locul de
muncă
• Să înțelegem că a fi activ nu exclude persoanele cu dizabilități
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Analiză
Ce este activitatea fizică?
A fi activ fizic înseamnă să stăm jos mai puțin și să ne mișcam mai mult corpul. Mulți oameni
consideră că activitatea fizică îi ajută să își mențină sănătatea mentală pozitivă, fie doar prin
sport, fie în combinație cu alte tratamente. Aceasta nu însemnă că trebuie să alergi maratoane
sau să te antrenezi în fiecare zi la sală. Poți face multe lucruri diferite pentru a fi mai activ.
Cum îmi poate ajuta activitatea fizică sănătatea mintală?
Desfășurarea activității fizice poate îmbunătăți sănătatea mentală. De exemplu, te poate ajuta
cu:
• un somn mai bun - fiind mai obosit la sfârșitul zilei
• stare de spirit pozitivă - activitatea fizică eliberează hormoni care te fac să te simți mai bine
cu tine și îți oferă mai multă energie
• gestionarea stresului, a anxietății sau a gândurilor intrusive. A face mișcare eliberează cortizol
care ne ajută să gestionăm stresul. Faptul că ești activ din punct de vedere fizic îi oferă
creierului ceva pe care să te concentrezi și poate fi o strategie pozitivă de a face față
momentelor dificile
• stima de sine mai bună - a fi activ te poate face să te simți mai bine față de tine în timp ce îți
îmbunătățești și îți îndeplinești obiectivele
• reducerea riscului de depresie - studiile au arătat că desfășurarea activității fizice regulate
poate reduce probabilitatea de a experimenta o perioadă de depresie
• conectarea cu oamenii - desfășurarea de activități în grup sau în echipă te poate ajuta să
întâlnești oameni noi și cu gânduri similare și să îți faci prieteni noi.
Dar activitatea fizică nu este întotdeauna utilă pentru sănătatea mentală a tuturor. S-ar putea
să descoperiți că este utilă în unele momente și nu în altele, sau doar că nu funcționează pentru
dvs.
Pentru unii oameni, activitatea fizică poate să aibă un impact negativ asupra sănătății lor
mintale, de exemplu, dacă aveți o problemă de alimentație sau aveți tendința de a vă antrena
în extrem.
Ce tip de activitate mi se potrivește?
Să fii activ fizic tinde să fie mai ușor dacă alegi o activitate de care te bucuri și care se încadrează
în viața ta de zi cu zi. Dacă te forțezi să faci ceva ce nu-ți place, este mai puțin probabil să
continui și să beneficiezi de sănătate mentală.
Există o mulțime de lucruri diferite pe care le poți încerca - nu toată lumea se va bucura sau se
va simți confortabil cu unele din aceste activități, deci trebuie să încerci câteva înainte să găsești
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ceva ce îți place. Poți afla, de asemenea, că unele lucruri funcționează pentru tine în momente
diferite, în funcție de cum te simți.
Activități acasă
• Încearcă să stai jos mai puțin - dacă petreci mult timp stând jos, încearcă să te ridici și să te
deplasezi puțin în fiecare oră. Dacă uiți să faci asta, poți seta o alarmă care să îți reamintească.
• Exerciții fizice în timp ce stai pe scaun - dacă ai probleme de mobilitate, o problem medicală
sau e dificil să te ridici, găsești pe internet activități fizice pe care le poti încerca în timp ce stai
jos.
• Jucați un joc ce implică mișcare pe computer - puteți încerca câteva console de jocuri diferite,
care implică mișcarea activă a corpului în timp ce jucați jocuri pe calculator.
• Faceți exerciții și întinderi acasă - găsești pe internet o mulțime de exerciții diferite sau puteți
încerca un CD sau DVD de exerciții.
• Efectuați un program de exerciții online - există o mulțime de exerciții online gratuite,
concepute pentru a le încerca acasă, inclusiv exerciții pe scaun sau antrenamente de yoga și
cardio.
• Faceți treburile gospodărești active, cum ar fi plimbari sau curățenie general.
• Includeți mai multe activități fizice zi cu zi - alergați pe scări în loc să mergeți, transportați
bagajele de cumpărături câteodată sau faceți o întindere blândă în timp ce urmăriți televizorul.
• Dans - pune muzică în timp ce gătești și dansează în jurul bucătăriei sau organizați o mini
petrecere de dans cu prietenii sau familia.
Activități afară
• Plimbați-vă mai mult - la serviciu, la magazine sau până în capătul stăzii și înapoi.
• Joacă un joc în parc - de exemplu, frisbee, tag sau un joc de prins mingea.
• Încearcă un sport nou sau ia parte în o echipă, grup sau curs de exercițiu - site-ul
www.BeInspired.com are o mulțime de informații despre diferite sporturi și activități și cum
să te implici.
• Voluntariat în aer liber - Găsește actvități de voluntariat în aer liber. Cum ar fi plantatul de
copaci, ferme, activități sportive cu copii.
• Află daca există centre locale de agrement - centrele de agrement au o serie de facilități
sportive, cum ar fi terenurile de badminton și squash, și organizează cursuri și grupuri de
exerciții, precum Zumba și aerobic. De multe ori se simt mai incluzivi decât sălile de sport
private, iar mulțe oferă reduceri și facilități de îngrijire a copiilor. Consultați site-ul consiliului
local pentru a găsi cel mai apropiat centru.
• Încercați o clasă de dans - de la Zumba la swing, sala de bal sau sala de dans,
• Grupuri de mers sau alergare din orașul tău.
Activități la locul de muncă:
• Luați scările în locul liftului ori de câte ori puteți, pentru cel puțin un etaj sau două. După ce
devine mai ușor, adăugați un alt etaj.
• În loc să folosești chiuveta sau toaleta cea mai apropiată de birou, folosește una mai departe,
poate chiar pe un alt etaj - și folosește scările de fiecare dată când mergi.
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• Dacă stai la un birou, fă-ți un obicei să te ridici de fiecare dată când dai sau răspunzi la un
apel telefonic. Mergi pe loc într-un cerc pentru a continua mișcarea.
• Mergi la un restaurant din apropiere pentru prânz, în loc să conduci sau să comanzi.
• Explorează opțiunile pentru a utiliza un birou înalt la care să stai în picioare, un birou de
alergare sau un suport pentru birou. Alternează statul jos și in picioare pe tot parcursul zilei,
cu multe pauze de mers și întindere.
Incapacitate, sănătate mintală și activități incluzive
• Exercițiii pentru persoanele cu dizabilități - online vei găsi organizații locale care oferă
sporturi pentru persoane cu dizabilități în zona dvs., indiferent de gradul dvs. de handicap
sau nivelul de fitness.
• Sporturi de mers - multe sporturi sunt disponibile într-o versiune de mers, cum ar fi fotbal,
hochei sau baschet.
• Săli de sport incluzive - online vei găsi informații despre săli de sport și centre de agrement
incluzive, care oferă medii primitoare și accesibile pentru persoanele cu dizabilități.
• Încercați exerciții singur - există site-uri care conțin sfaturi și exerciții pentru persoanele cu
dizabilități care doresc să devină mai active, precum și ghiduri de fitness pentru utilizatorii de
scaune cu rotile.
• Activități specifice pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală
• Cereți o trimitere medicală pentru activități fizice - dacă aveți o problemă de sănătate
mintală, medicul dumneavoastră de familie va poate referi la un program de activitate fizică.

PARTEA B

Link-uri utile
Idei pentru petrecerea timpului în aer liber
Exerciții fizice în scaunt
Exerciții fizice la birou
Activitatea fizică a persoanelor cu
dizabilități
Exerciţiul fizic şi efectele sale în depăşirea
stresului şi anxietăţii

https://www.revistacalitateavietii.ro/2017/CV-32017/04.pdf
https://www.avantaje.ro/articol/10-exercitii-pecare-le-poti-face-stand-pe-scaun-1585274
http://www.tactilmed.ro/20-de-exercitii-la-birou/
https://www.romedic.ro/activitatea-fizica-apersoanelor-cu-dizabilitati-0P32457
http://www.parintibuni.ro/index.php/Parentingde-la-A-la-Z/exercitiul-fizic-si-efectele-sale-indepasirea-stresului-si-anxietatii.html
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17. Învățarea continuă
Partea A

Sumar
Unitatea are ca scop prezentarea și informarea ta despre ce este învățarea continua, în mod
formal, informal și nonformal și despre importanța acestuia în viața de zi cu zi. Vor fi
prezentate explicația sensului „învățării”, importanța și beneficiile învățării și diferite
modalități de implicare în învățare.
Punctul cheie 1: Învățarea formală se referă la ceea ce are loc în sistemul de educație și
formare al unei țări
Punctul cheie 2: Învățarea informală este dezvoltată, dacă există sau nu o alegere
deliberată și este realizată prin practica, de către orice persoană, a activităților în situații de zi
cu zi și interacțiuni care au loc, în contextul muncii, familie și timp liber. Învățarea informalî
este fără sprijin extern și nu este instituționalizată.
Punctul cheie 3: Învățarea non-formală se caracterizează printr-o alegere deliberată a
persoanei de a învăța, dar are loc în afara sistemelor menționate mai sus, în orice organizație
care urmărește scopuri educaționale și de formare profesională, chiar voluntariat, serviciul
public național, serviciul social privat și în întreprinderi.

Scopuri și obiective
Obiectivele acestei unități sunt:
• Pentru a înțelege definiția și sensul învățării
• Să fi informat despre diferențele dintre învățarea formală, nonformală și informală
• Realizarea importanței învățării continue și a beneficiilor acesteia
• Pentru a învăța diferite moduri de a te implica în învățare continuă
• Să ști să cauți și să găsești informațiile corecte necesare
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Analiză
Înțelegerea învățării
„Definim învățarea ca fiind procesul transformator de preluare a informațiilor care - atunci
când sunt interiorizate și amestecate cu ceea ce am experimentat - schimbă ceea ce știm și se
bazează pe ceea ce facem. Se bazează pe aport, proces și reflecție. Este ceea ce ne schimbă ”.
Formele de educație pot fi distinse în funcție de nivelul de organizare și structură, condițiile în
care are loc învățarea, funcționalitatea și aplicabilitatea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor
și nivelului de certificare a rezultatelor învățării. Învățarea este esențială pentru existența
noastră. La fel cum hrana ne hrănește corpul, informațiile și învățarea continuă ne hrănesc
mințile. Învățarea pe tot parcursul vieții este un instrument indispensabil pentru fiecare
carieră și organizație.
Învățarea formală se referă la ceea ce are loc în sistemul de educație și formare al unei țări.
Este oficial, structurat, organizat de organizații publice sau instituții private recunoscute și are
rezultate cu certificare formală și nivel formal de calificare recunoscut de autoritățile
educaționale naționale relevante.
Educația formală este de obicei organizată ca educație cu normă întreagă și este organizată ca
un proces continuu cu etape definite. Învățământul formal cuprinde învățământul primar,
inferior și superior, învățământul superior și universitar care culmină cu obținerea unui grad
sau a unei calificări sau diplome profesionale sau a unei certificări recunoscute, precum și
programe de educație pentru adulți.
Învățarea nonformală se caracterizează printr-o alegere deliberată a persoanei, care are loc
în afara sistemelor menționate mai sus, în orice organizație care urmărește scopuri
educaționale și de formare, chiar voluntariat, serviciul public național, serviciul social privat și
în întreprinderi. Astfel, educația nonformală este orice tip de învățare structurată și organizată,
care este instituționalizată, intenționată și planificată de un furnizor de învățământ, dar care
nu duce la un nivel formal de calificare recunoscut de autoritățile educaționale naționale
relevante. Oameni din toate categoriile de vârstă pot participa la educație nonformală, care
poate fi oferită prin cursuri, ateliere, seminarii.
În sfârșit, învățarea informală este dezvoltată, de asemenea, dacă există sau nu o alegere
deliberată și este realizată în performanța, de către orice persoană, a activităților în situații de
zi cu zi și interacțiuni care au loc în ele, în contextul muncii, familiei și timpului liber, adică este
fără sprijin extern și nu este instituționalizat. Prin urmare, în procesul educațional intră în joc
dimensiuni moi, cum ar fi stilurile de predare și gestionarea interacțiunilor care permit, în
special celor care nu au acces la resursele care le permit să fie participanți activi și capabili, să
utilizeze cunoștințele pentru își atinge ambițiile personale.
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Mai mult, aceasta de asemenea atenuează sau consolidează motivațiile, așteptările, intențiile,
auto-reprezentările și practicile de incluziune și excludere, discriminare și ierarhizare socială.
Ce este învățarea continuă?
Învățarea continuă este persistența, motivată de sine în dobândirea de cunoștințe și
competențe pentru a vă extinde setul de abilități și a dezvolta oportunități viitoare. Face parte
din dezvoltarea personală și profesională în efortul de a evita stagnarea și de a vă atinge
potențialul maxim.
7 modalități de învățare continuă vă vor beneficia
Cunoașterea este acum la îndemâna tuturor. Cei care nu vor folosi această oportunitate vor
rămâne acolo unde sunt, capacitățile lor diminuându-se în importanța sa. Aceste șapte beneficii
ar trebui să fie suficient de importante pentru a nu înceta niciodată învățarea.
1. Rămâne relevant
Nu fi lăsat în urmă. Asigurați-vă că rămâneți relevant pentru industria dvs. prin a fi la curent cu
tendințele și a vă adapta setul de abilități. Pentru a funcționa eficient în această lume a
tehnologiei în schimbare rapidă, trebuie să înveți lucruri noi pentru a rămâne valoroase.
2. Pregătiți-vă pentru neașteptat
Învățarea continuă te va ajuta să te adaptezi la schimbările neașteptate, de exemplu, să-ți pierzi
locul de muncă și să fii nevoit să depinzi de noi abilități pentru a-ți găsi un loc de muncă.
Continuând să înveți, vei ieși mai ușor din zona ta de confort și vei lua noi oportunități de
muncă.
3. Îmbunătățește-ți profilul
Când înveți mereu, vei continua să te perfecționezi și să crești în cariera ta și vei începe să
primești recomandări de la colegi și manageri. Șansele sunt că veți schimba locurile de muncă
de mai multe ori pe parcursul vieții și trebuie să învățați noi abilități pentru a vă adapta în
consecință.
4. Competența duce la încredere
Învățarea de lucruri noi ne oferă un sentiment de realizare, care la rândul nostru ne sporește
încrederea în propriile noastre capacități. De asemenea, vă veți simți mai pregătit să vă ocupați
de provocări și să explorați noi proiecte de afaceri.
5. Stârnește idei noi
Dobândirea de noi abilități va dezvălui noi oportunități și vă va ajuta să găsiți soluții inovatoare
pentru probleme. Acest lucru v-ar putea câștiga mai mulți bani.
6. Schimbă-ți perspectiva
Învățarea continuă îți deschide mintea și îți schimbă atitudinea, bazându-te pe ceea ce știi deja.
Cu cât înveți mai mult, cu atât veți obține mai multe părți ale aceluiași lucru te ajută să înșelegi
mai bine.
7. Dă mai departe
Învățarea continuă nu este doar despre tine. Învățarea pe tot parcursul vieții ajută să vă
dezvoltați abilitățile de leadership, care apoi se traduce prin încurajarea învățării pe tot
parcursul vieții la alți indivizi, încurajându-i să continue educația. Căutați un stil de învățare
care funcționează pentru dvs.
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Învățarea poate lua orice formă sau formă funcționează cel mai bine pentru tine. Oameni
diferiți au diferite stiluri de învățare.
Vizual: Acest stil de învățare asociază informațiile cu imaginile. Studenții vizuali învață cel mai
bine când citesc sau văd demonstrații, grafice, diagrame și hărți ale creierului.
Auditoriu: Studenții auditivi sunt oameni care învață cel mai bine atunci când informațiile sunt
consolidate prin sunet. Ei se bucură de prelegeri și seminarii, ascultă muzică în timp ce studiază
și vor crea frecvent cântece despre informații care să îi ajute să își amintească.
Kinestezic: Acesta este stilul tactil de învățare în care oamenii își aduc aminte de informații
mai ușor atunci când efectuează activitatea, de exemplu, fac experimente de laborator sau joc
de rol.
Cum să înveți ceva nou în fiecare zi:
· Obțineți obiceiul de a citi programându-vă timpul.
· Construiți o rețea de experți pentru a pune întrebări.
· Deveniți membru al unei asociații legate de munca dvs. și inițiați rețelele.
· Învață învățând pe altcineva.
· Efectuați propriile cercetări și investigații.
· Mergeți la bibliotecă și explorați rafturile.
· Observă ce se întâmplă în jurul tău.
· Evaluează și reflectă asupra a ceea ce ai învățat.
· Aplicați ceea ce ați învățat.
Resurse pentru învățarea continuă:
· Citiți reviste și articole online.
· Analizați și criticați studiile de caz.
· Abonați-vă la publicații specifice domeniilor dvs. de interes.
· Faceți timp să vă conectați la o rețea globală de oameni care utilizează Skype, Social Media și
Email.
· Participa la cursuri și evenimente de formare. Încercați MOOCS (Deschideți masiv cursuri
online), cum ar fi: Învățați în viitor; Coursera și Udemy.
· Ascultați podcast-uri și urmăriți videoclipuri TED.

PART B

Link-uri utile
Strategia națională de
învăţare pe tot
parcursul vieţii
Oportunități de
formare Erasmus+
Oportunități ale
Corpului de Solidaritate
European
Universități în România

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/s
trategii/Strategie%20LLL%20(1).pdf
https://www.erasmusplus.ro/
https://www.suntsolidar.eu/

https://www.edu.ro/institutii-invatamant-superior
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18. Orientare spre educație
PARTEA A

Sumar
Punctul cheie 1: Prezentarea unității ar trebui să fie într-un mod creativ, astfel câștigarea
participării și implicării este esențială pentru a răspunde nevoilor elevilor și scopul lecției.
Punctul cheie 2: Chiar dacă informațiile din text sunt actualizate și potrivite pentru vârsta
studenților, formatorii ar trebui să considere că mediile studenților sunt diferite și că anumite
concepte sau explicații ar trebui să fie oferite într-un mod mai simplificat și rezumat pentru
studenții care pot întâmpina dificultăți.
Punctul cheie 3: Formatorii ar trebui să-i angajeze pe studenți într-o învățare
semnificativă și să se asigure că studenții sunt capabili să lege materialele prezentate cu
experiențele și exemplele lor practice.

Obiective și scopuri
Obiectivele și obiectivele acestei unități sunt pentru studenți:
• să știe să aleagă o universitate
• să cunoască procesul de cerere și datele importante pentru înregistrarea la universitate
• să știe cine să ceară în cadrul unui colegiu sau universitate
• să înțelegem ce înseamnă învățământul superior
• să realizezi diferența dintre o universitate și un colegiu
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Ajutor pentru a căuta o Universitate
De multe ori există o serie de suporturi disponibile din partea universităților și colegiilor pentru
a ghida studenții prin procesul de cerere. Aceasta poate include:
Suport pentru interviu
Unele instituții oferă sesiuni de pregătire pentru interviu, deoarece aceasta poate fi un obstacol
pentru candidați. S-ar putea să fie sesiuni de pregatire pe care le puteți realiza aproape de casă.
Suport pentru aplicații
Universitățile pot oferi suport pentru a accesa un imprumut bancar si pentru a oferi suport pentru
completarea formularului de cerere împurmut. Alte persoane pot oferi suport pentru cererile de
finanțare pentru studențil.
Zile de Aplicare
Universitățile și colegiile pot organiza zile speciale pentru înscrieri. Acestea pot include informații
mai detaliate despre facultăți, tururi în campus, informații despre finanțări și bursele studenților
și cazarea studenților. Părinții și familiile pot participa la aceste evenimente.

Prima săptămână la Universitate
Studenții din anul I sunt primiți cu drag de universități. Majoritatea instituțiilor vor începe cu o
săptămâna de introducere pentru studenții noi. Cu o săptămână înainte să înceapă predarea, vor
exista o mulțime de sesiuni utile și adesea vitale pentru ca studenții să fie înregistrați, orientați și
înformați despre viața de student. În perioada de pregătire de o săptămâna, există câteva lucruri
pe care le poți face pentru ca trecerea la universitate sau colegiu să fie cât mai ușoară posibil.
Planificare
Invitați personalul universității sau colegiului la ședințele de planificare. Odată ce un tânăr s-a
decis pentru o instituție de învățământ, implicați personalul pentru asistența tinerilor în
plasament cât mai mult posibil. O modalitate excelentă de a face acest lucru este de include
prticiparea reprezentanților unei universitîți în reuniunile de planificare și de a face acest lucru
obligatoriu.
Luați în considerare orice sprijin existent, inclusiv consiliere, asistență medicală sau asistență de
învățare. Acest lucru poate fi oferit și la facultate sau universitate? Fii clar cu privire la furnizarea
de asistență disponibilă, cine va oferi ce și asigură-te că sprijinul relevant este disponibil pentru
începutul anului universitar.
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Faceți planificări pentru viitor și stabiliți o serie de întâlniri pe parcursul anului, precum și planuri
de rezervă în cazul în care lucrurile nu decurg în mod normal. Este important să vorbim despre
schimbul de date: aflați ce informații pot furniza Universitățile despre evoluția unui student și
cum vă vor avertiza dacă apar probleme.
Sugestii și sfaturi
Includeți universitatea sau colegiul în ședințele dvs. de planificare de la început. Acest lucru va
ajuta în asigurarea unei abordări complete a echipei și va permite utilizarea completă a asistenței
disponibile.
Gândiți un acord de referire a datelor cu universitatea sau colegiul. Acest lucru va ajuta să vă
asigurați că puteți susține elevul cât mai repede când este nevoie.
Stabiliți clar ce sprijin financiar va oferi autoritatea locală pe întreaga durată a anului universitar.
Puneți acest lucru în scris pentru ca studentul și conducerea să știe ce s-a convenit.
Discutați și acordați un plan de sprijin în cazul în care tânărul dvs. are probleme, cum ar fi
reîncadrarea sau reluarea unui cursului.
Ajută Universitatea sa emita documente de identificarea personală și toate documentele
relevante în avans. Documentele de identificare pot fi uneori o problemă pentru persoanele care
părăsesc sistemul de plasament.
Ajută-i să se gândească la modul în care vor ajunge la universitate în fiecare zi.
Vorbește-le despre timpul liber și despre cum îl vor umple. Spre deosebire de liceu, studenții de
la universitate au adesea mult timp liber (pentru a studia).
Direcționați studenți să intre în contact cu echipe de suport pentru tinerii care părăsesc sistemul
de plasament, dacă este posibil înainte de începerea cursurilor.

PARTEA B
Orientare profesională pentru orientare în carieră / educație (specifică pentru fiecare spital)
Corp

Link

Consultant de orientare
profesională

https://bestsmart.ro/ro/cursuri/cursuri-anc/consilier-deorientare-profesionala/

Academia de Afaceri
Avangarde

https://avangardeacademy.ro/course/consilier-orientareprivind-cariera-curs-acreditat-anc-bucuresti/

Cariere pe internet

https://cariera.ejobs.ro/ai-nevoie-de-consiliere-si-orientare-incariera/
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19. Oportunități de educație
PARTEA A

Sumar

Punctul cheie 1: Prezentarea unității ar trebui să fie într-un mod creativ, astfel câștigarea
participării și implicării este esențială pentru a răspunde nevoilor elevilor și scopul lecției.
Punctul cheie 2: Chiar dacă informațiile din text sunt actualizate și potrivite pentru vârsta
studenților, formatorii ar trebui să considere că mediile studenților sunt diferite și că anumite
concepte sau explicații ar trebui să fie oferite într-un mod mai simplificat și rezumat pentru
studenții care pot întâmpina dificultăți.
Punctul cheie: Formatorii ar trebui să-i angajeze pe studenți într-o învățare semnificativă
și să se asigure că studenții sunt capabili să lege materialele prezentate cu experiențele și
exemplele lor practice.

Obiective și Scopuri
Obiectivele acestei unități sunt pentru studenți:
• să știe să aleagă o universitate
• să cunoască procesul de aplicare
• să știe cine să ceară în cadrul unui colegiu sau universitate
• să înțelegem ce înseamnă învățământul superior
• să cunoască alte oportunități de educație
• să cunoască serviciile oferite de CJRAE
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Știai că…
Sistemul de învățământ din România este administrat la nivel național de Ministerul Educației
Naționale (MEN) în cooperare cu alte ministere (de exemplu, Ministerul Finanțelor Publice
pentru finanțarea școlilor) și structurile instituționale din subordinea Guvernului, iar la nivel
local de către școala județeană inspectorate, ca instituții locale subordonate.
Cadrul legal general pentru organizarea, administrarea și funcționarea învățământului în
România este stabilit de: Constituția, Legea educației naționale - lege organică, legi ordinare și
ordonanțe guvernamentale.
Sistemul educațional național include unități de învățământ publice, private și confesionale
autorizate sau certificate. Instituțiile de învățământ sunt gestionate de autoritățile locale.
Învățământul obligatoriu general are 11 clase și include învățământul primar, învățământul
secundar inferior și primii 2 ani ai învățământului secundar superior.
Educația școlară publică este gratuită. Sistemul național de învățământ include următoarele
niveluri:
Educație timpurie (0—6 ani)
Educația timpurie constând în: nivelul preșcolar (0-3 ani) și educația preșcolară (3—6 ani).
EDUCAȚIE PRIMARĂ (ISCED 1)
Învățământul primar include clasa pregătitoare și clasele 1-4.
ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
- Învățământul gimnazial secundar sau gimnaziul (ISCED 2) - include clasele 5-8.
Accesul la nivelul superior se realizează printr-un examen național de evaluare și distribuție în
unitățile de învățământ secundar superior.
-Învățământul superior secundar (ISCED 3) poate fi:
A. învățământ liceal, care include clasele liceale 9-12 / 13, cu următoarele posibilități: teoretic,
bazat pe aptitudini (vocațional) și tehnologic
B. o educație profesională minimă de 3 ani. Absolvenții învățământului profesional care
promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot participa la cursurile de
învățământ liceal.
EDUCAȚIA TERITARĂ NON-UNIVERSITARĂ (ISCED 4)
Învățământul terțiar non - universitar include educația profesională și tehnică, compusă din:
Educatie profesionala
Educatie tehnica
Învățământul postliceal.
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EDUCAȚIE SUPERIOARĂ (ISCED 5-8)
Învățământul superior este organizat în universități, academii de studii, institute, școli de studii
superioare, denumite instituții de învățământ superior sau universități, autorizate sau certificate
temporar. Absolvenții de liceu cu diplomă de liceu se pot înscrie la învățământul superior.
Condițiile de admitere sunt diferite de la o instituție la alta.
Structura învățământului superior reflectă principiile procesului de la Bologna:
Studii de licență
Studii de master
Studii de doctorat

Educația Adulților
Educarea adulților include programe de instruire la toate nivelurile de calificare, organizate în
sectorul public sau privat.

PARTEA B

Link-uri utile
Organisme

Link

Ministerul Educației și Cercetării

https://www.edu.ro/

Ministerul Muncii și Justiției Sociale Protecția Socială

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/en

Agenția Națională de Plăți și Inspecție
Socială

http://www.mmanpis.ro/

Inspectoratul Școlar Județean Timiș

http://www.isj.tm.edu.ro/

Universitatea de Vest din Timișoara

https://www.uvt.ro/ro/

Universitatea din București

https://unibuc.ro/
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18. Echilibru între educație și viața personală
PARTEA A

Sumar
Punctul cheie 1: Prezentarea unității ar trebui să fie într-un mod creativ, astfel
câștigarea participării și implicării este esențială pentru a răspunde nevoilor elevilor și
scopul lecției.
Punctul cheie 2: Chiar dacă informațiile din text sunt actualizate și potrivite pentru
vârsta studenților, formatorii ar trebui să considere că mediile studenților sunt diferite și că
anumite concepte sau explicații ar trebui să fie oferite într-un mod mai simplificat și rezumat
pentru studenții care pot întâmpina dificultăți.
Punctul cheie 3: Formatorii ar trebui să-i angajeze pe studenți într-o învățare
semnificativă și să se asigure că studenții sunt capabili să lege materialele prezentate cu
experiențele și exemplele lor practice.
Punctul cheie 4: Crearea unei atmosfere prietenoase și pozitive este importantă, trebuie
creat un spirit de echipă, astfel încât studenții doresc să participe și să colaboreze în activități
de lucru în grup.
Punctul cheie 5: Profesorii ar trebui să explice principalele concepte oferind explicații
simple și să verifice în mod regulat nivelul de înțelegere a materialului (solicitând
participanților să dea exemple din experiența proprie pentru conceptele recent introduse) și
să îi ghideze dacă sunt detectate unele neînțelegeri.
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Obiective și scopuri
Obiectivele și obiectivele acestei unități sunt pentru studenți:
• să ști să fii un jucător înalt, nu un perfecționist
• să cunoască importanța timpului de relaxare
• să înțelegem cum să gestionați timpul

Top 10 sfaturi pentru echilibrarea
muncii și a școlii
1. Dezvoltați un plan de acțiune. Câte ore trebuie să lucrați pentru a vă îndeplini angajamentele
financiare? Doriți să parcurgeți studiile cât mai repede posibil sau sunteți de tipul lin și constant?
Gândește-te la personalitatea, obiectivele și responsabilitățile tale și elaborează-ți un plan realist
pentru realizarea acesteia.
2. Profitați de flexibilitatea la locul de muncă. Întrebați-vă șeful despre timpul de plecare sau
program redus. Profitați de diferite programe precum concedii fără plata. Găsiți un program parttime care se potrivește nevoilor dvs. Lucrul de acasă o opțiune?
3. Valorificați și flexibilitatea școlii. Tot mai multe universități adaptează cursurile la programul
stundenților care muncesc, prin cursuri de noapte și weekend, ore extinse de bibliotecă și librării
și săli de studiu prietenoase pentru copii. Unele cursuri sunt chiar predate online sau la televizor.
4. Prioritizarea. Decideți-vă prioritățile și acceptați că trebuie să renunțați la unele lucuri. De
exemplu va trebui să renuți la o ieșirea ocazională în weekend. Când ai multe de facut nu poți face
chiar totul.
5. Programează proactiv. Scrie termenele de legate de muncă și de școală pe un singur calendar.
Ia în considerare ca pot apărea crize la locul de muncă și cererile de ore suplimentare din partea
managerului. Alocați suficient timp de studiu, astfel încât să vă puteți ajusta, dacă este necesar.
Comunică programul tău cu prietenii și familia.
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6. Muncește mai inteligent, nu mai greu. Poți prinde două păsări cu o singură piatră folosind o
situație reală de la locul de muncă ca un proiect de învățare. Câștigă timp suplimentar de studiu,
scriind note de studiu pe fișele mici, luându-le cu tine și studiind la intervale mici în loc de ore
lungi de studiu. Descarca-ți prelegeri audio și ascultați-le în timpul deplasării zilnice. Faceți
temele în timpul pauzelor și nu seara.
6. Evitați lucrurile care vă iau timpul. Pregătiți-vă să lucrați și să mergeți la cursuri cât mai
aproape de casă pentru a reduce timpul de transport. Învață să spui „nu” lucrurilor care îți aspiră
timpul și energia. (Facebook? Jocuri pe calculator?)
7. Gestionează nivelul de stres. Stresul este o parte inevitabilă în a fi student și să lucrezi în acelaș
timp, așa că învăță cum să-l ți sub control. Fa pauze regulate, dormi suficient, rămâi activ fizic, ieși
în aer liber și bucura-te de ceva din ce îți oferă viața.
8. Aveți grijă la semnele de epuizare. Dacă performanța locului de muncă sau rezultatele
academice încep să se diminueze, luați măsuri. Adormirea în clasă, consumul de cantități excesive
de cofeină, pierderea interesului pentru locul de muncă sau studii sau o iritabiltate crescută și
incapacitatea de concentrare sunt semne de avertizare importante.
9. În sfârșit, nu uitați de ce o faceți. Nu împaci munca și școala simultan dacă nu ai avea motive
întemeiate. Deși poate părea copleșitor uneori, alți oameni au reușit, la fel și tu vei reuși!
Concentrați-vă asupra obiectivelor și finalității ori de câte ori începe să pară prea mult.
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21.

Un stil de viață sănătos:
Alimentație sănătoasă, mâncare și igienă
Partea A

SUMAR
Unitatea intitulată „Un stil de viață sănătos” are ca scop intrdoducerea și prezentarea
problemelor legate de alimentația sănătoasă și igienă pe care o persoană tânără ar trebui să o
cunoască pentru a avea un stil de viață bun. Vor fi prezentate elementele unui stil de viață
sănătos, cu o explicație asupra procesului pe care trebuie să îl urmezi pentru a avea un stil de
viață sănătos, precum și importanța lor pentru viața tinerilor.
Punctul cheie 1: A avea o dietă echilibrată este o parte esențială a avea un stil de viață
sănătos
Punctul cheie 2: Pentru a face alegeri alimentare sănătoase, trebuie să începeți prin a ști
ce este în mâncarea ta. Mâncarea este combustibilul pentru corpul tău. Dacă introduceți
alimente nesănătoase în corp, acestea nu vor funcționa la fel de bine cum ar putea sau ar
trebui.
Punctul cheie 3: Alimentația sănătoasă necesită gândire și planificare. Este important să
vă planificați mesele săptămânale, să alegeți ce doriți să mâncați și să pregătiți o listă de
cumpărături.

Obiective și scopuri
Obiectivele acestei unități sunt:
• Să cunoaști diferențele dintre un aliment sănătos și unul nesănătos, practici de igienă
acceptabile și incorecte.
• Să înțelegem ce constituie o dietă adecvată și pașii pentru dobândirea obiceiurilor de igienă
• Înțelegerea efectelor negative ale alimentelor nesănătoase și a obiceiurilor alimentare în
general.
• Pentru a realiza necesitatea unui alimentații sănătoase și a unor practici de igienă
acceptabile.
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Analiză
Ce este o dietă sănătoasă?
A avea o dietă echilibrată este o parte esențială a unui stil de viață sănătos. Mâncarea regulată
a cantităților și tipurilor potrivite de alimente poate ajuta la menținerea unei greutăți sănătoase
și la reducerea riscului de a dezvolta multe afecțiuni precum diabetul și bolile de inimă. O dietă
sănătoasă este importantă pentru a preveni hipertensiunea, diabetul și obezitatea și pentru a
scădea șansele unui atac de cord sau accident vascular cerebral.
Compoziția unei diete sănătoase depinde de nevoile individuale (de exemplu, vârsta, sexul,
stilul de viață, gradul de activitate fizică), contextul cultural și alimentele disponibile local. Cu
toate acestea, elementele de bază ale unei diete sănătoase pentru adulți rămân constante:
1) o varietate de alimente: o serie de fructe, legume, leguminoase (de exemplu, linte, fasole)
și nuci; cereale integrale, cum ar fi porumbul neprocesat, meiul, ovăzul, grâul și orezul brun și
legume de amidon, precum cartoful, yamul, taro-ul sau manioca; alimente din surse animale
(de exemplu, carne, pește, ouă și lapte).
2) Cel puțin 400 g (cinci porții) de legume și fructe in fiecare zi: o porție este echivalentă,
de exemplu, cu o singură portocală, măr, mango, banană sau 3 linguri de legume fierte. (Cartofii,
cartofii dulci, maniuca sau alte legume cu amidon sunt excluse.)
3) Mai puțin de 5 g sare pe zi (echivalentul a aproximativ 1 linguriță): incluzând sare adăugată
în timpul gătitului sau mâncare, precum și sare conținută în alimente, cum ar fi alimentele
procesate și pâinea.
4) Un aport zilnic total de grăsimi de maxim 30% din grăsimile nesaturate este de
preferat . Grăsimile saturate trebuie sa reprezinte 10% din consumul total de energie.
Grăsimile trans nu fac parte dintr-o dietă sănătoasă și trebuie evitate (grăsimi trans sunt
utilizate în alimentele prelucrate, cum ar fi biscuiţi, îngheţată, conserve, chipsuri de cartofi,
alimente prăjite cum ar fi cartofi prăjiţi şi gogoşi.).
5) Aportul zilnic total de energie din zaharuri maxim de 10% (tabel 2) (4) echivalent cu
50 g (sau aproximativ 12 lingurițe) pentru o persoană cu greutate corporală sănătoasă. Pentru
beneficii suplimentare pentru sănătate, mai puțin de 5% din total aportul de energie din
zaharuri libere este ideal.
Pentru a face alegeri alimentare sănătoase, trebuie să începeți prin a ști ce este în alimentația
dvs. Mâncarea este combustibilul pentru corpul tău. Dacă introduceți alimente nesănătoase în
corp, acestea nu vor funcționa la fel de bine cum ar putea sau ar trebui. Pe de altă parte, dacă
mănânci alimente sănătoase cât mai mult, corpul tău nu numai că se va simți mai bine, dar va
arăta și mai bine.
Nutrienții din alimentația dvs. vă ajută părul să fie mai puternic, pielea mai netedă, unghiile mai
puțin fragile și au multe alte beneficii. Deci, ce este în mâncarea ta? Această secțiune explorează
din ce este făcut mâncarea ta și sfaturi pentru a alege alegeri mai bune pentru bunăstarea ta.
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Măncatul în oraș
Este mai ușor să controlați alegerile alimentare atunci când sunteți acasă. Este cu totul diferit
când ieșiți să mâncați în oraș. Mâncarea arată excelent, porțiile sunt uriașe și, cel mai bine, nu
trebuie să gătești! Opțiunile alimentare nesănătoase sunt peste tot și nu este greu să fie tentat
de ele. Iată câteva recomandări generale care vă ajută să faceți alegeri mai bune atunci când
mâncați în oraș:
10 sfaturi pentru mâncatul în oraș
1. Cereți „triplați canitatea de legume, vă rog”.
2. Comandați tipuri de mâncare „sănătoase, ușoare, cu conținut scăzut de grăsimi” din meniu.
3. Atenție la opțiunile cu conținut scăzut de carbohidrați. Nu sunt întotdeauna scăzute în calorii.
4. Cereți chelnerului să pună dinainte la pachet jumătate din mîncare sau, împărțiți un meniu
cu partenerul de luat masa.
5. Comandați o salată înainte de a comanda orice altceva din meniu. Salatele nu nu au grăsimi.
Fiți atenți la salatele de legume cu brânză, carne, sosuri etc.
6. Folositi furculița (metoda fork dip) Cere sosul pentru salată într-un bol mic. Nu turnați sosul
peste salata ci scufundați fuctulița în sos si apoi luati salata ( evitați astfel prea mult sos )
7. Verificați meniul online înainte de a pleca de acasă. Planificați ceea ce aveți de gând să
comandați înainte din timp.
8. Cereți chelnerului să nu aducă pâine. Dacă trebuie să ai ceva să mănânci în timp ce
așteptați comanda dvs., cereți o farfurie cu legume crude sau niște pâine prăjită.
9. Alege un cartof copt cu legume si sos Salsa, o alegere bună atât din punct de vedere al aromei,
cât și al sănătății. Încercați să evitați untul și smântâna.
10. Beti apa în timp ce mâncați.
Planificarea meselor. Sunt infometat! Ce ar trebui să mănânc?
O alimentație sănătoasă necesită gândire și planificare. Este important să vă planificați mesele
săptămânale, să alegeți ce doriți să mâncați și să dezvoltați o listă de cumpărături. Pentru a
avea succes, gândiți-vă să planificați o dietă sănătoasă ca un număr de pași mici și ușor de
gestionat, mai degrabă decât o mare schimbare drastică.
Dacă facem schimbările puțin câte puțin și le respectăm, vom avea o dietă sănătoasă mai
devreme decât credem. La cumpărăturile alimentare, trebuie să luăm în considerare cât de
repede mâncarea nu va mai putea fi folosită, cantitatea de spațiu de depozitare pe care o avem
în frigider și cât de repede vom mânca mâncarea.
Nu dorim ca mâncarea să se strice înainte de a o mânca. Alimentele perisabile necesită
refrigerare și se pot strica în câteva zile până la o săptămână. Cele mai bune exemple de
alimente perisabile (care se strică repede) sunt fructele și legume proaspete, produse lactate
precum lapte, ouă, brânză, carne si salamurile.
Alimentele neperisabile - au o „durată de valabilitate” mai lungă decât alimentele perisabile.
Cele mai bune exemple de alimente neperisabile sunt legumele din conserve, pastele, untul de
arahide, conservele de ton și fasolea uscată și mazăre. Aceste alimente au date de expirare, dar
de obicei sunt calculate în ani, nu
zile.
Pregătirea mesei / siguranța este cea mai importantă
Planificarea anticipată economisește timp, bani și stresul pentru fiecare bucătar acasă. Este
crucial atunci când vine vorba de gătit să avem în vedere siguranța și prevenirea accidentelor.
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Această secțiune examinează măsurile de siguranță pentru manipularea și prepararea
alimentelor, depozitarea alimentelor și prevenirea accidentelor în bucătărie. Acestea sunt cel
mai probabil să se întâmple atunci când ești grăbit, distras sau sub presiune. Chiar și atunci
când nimeni nu este rănit, accidentele din bucătărie risipesc atât mâncare, cât și timp.
Mai jos sunt cinci sfaturi pentru a preveni accidentele minore și cele majore în bucătărie:
1. Alegeți oala potrivită pentru fiecare tip de gătit.
2. Păstrează-ți spațiul liber și zona de lucru aerisită.
3. Gătește cand nu ești distras de altceva.
4. Legați cabluri electrice lungi cu o bandă de cauciuc pentru a le feri de drum (să nu vă
împiedicați). Rotiți vasele astfel încât mânerele să fie pe partea aragazului nu înspre exterior
și să nu se lovească cineva de ele din accident.
5. Protejați-vă cu haine, încălțăminte, mănuși de cuptor, în special atunci când lucrați
cu apă clocotită sau ulei fierbinte.
Când vine vorba de manipularea și pregătirea alimentelor, iată deci câteva etape de bază pe
care ar trebui să le urmați pentru a vă păstra în siguranță în timp ce gătiți. Aceaste sfaturi au
fost adaptată de pe site-ul de siguranță alimentară acasă www.homefoodsafety.org.
Curățați, separați, gătiți și relaxati-vă.
• Spălați-vă mâinile, ustensilele, tocătoarele și alte suprafețe înainte și după manipularea
cărnii.
• Spălați bine fructele și legumele proaspete.
• Nu permiteți carnea să contamineze (atingă) suprafețele și alte alimente, așezându-le în
locații comune. Asezați carnea separat.
• Nu spălați carnea și ouăle! Acest lucru poate răspândi de fapt Salmonella la alte alimente.
• Gătiti bine carnea și ouăle la temperaturi ridicate.
• Evitați produsele lactate nepasteurizate (inclusiv brânzeturile) și sucurile.
• Asigurați-vă că fructele de mare sunt gătite sau tratate corespunzător.
• Raportați orice suspiciune de intoxicație alimentară departamentului dumneavoastră local
de sănătate (medic de familie).
• Nu pregătiți niciodată mâncare pentru alții dacă aveți diaree sau vărsături.

PARTEA B

Link-uri utile
Site cu articole informative despre alimente
sănătoase
Site cu retete diferite

http://old.ms.ro/?pag=185
https://jamilacuisine.ro/retetevideo/mancaruri/
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Ministerul Sănătății pentru informații cu
privire la aspecte legate de informații despre
sănătate.
Despre cumpărături de produse bio

http://www.ms.ro/2020/02/23/masurisuplimentare-pentru-limitarea-si-prevenireaposibilelor-imbolnaviri-cu-coronavirus/
https://www.csw.ro/a/709_ce-trebuie-sa537tii-despre-alimentele-bio
https://www.alphegafarmacie.ro/frumusete/zece-sfaturi-pentru-oviata-lunga-si-sanatoasa-11/

Articol util despre Recomandări privind un
stil de viață sănătos
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22.

Un stil de viață sănaătos: obiceiuri și
dependențe proaste (droguri, alcool, internet etc.)

Partea A

Sumar
Aceasta unitate are ca scop introducerea și prezentarea problemelor legate de obiceiurile
proaste și dependența de care tinerii ar trebui să fie conștienți pentru a avea un stil de viață
sănătos. Elementele care definesc un stil de viață sănătos vor fi prezentate, cu o explicație
asupra procesului pe care trebuie să îl urmezi pentru a putea avea un stil de viață bun, precum
și utilizarea și importanța lor în viața ta.

Punctul cheie 1: Obiceiurile devin greu de întrerupt, deoarece sunt profund conectate,
prin repetare constantă, în creierul nostru. Și când adaugi plăcere -cum este în cazul
consumului de droguri sau pornografie, de exemplu - centrele de plăcere ale creierului sunt
stimulate.
Punctul cheie 2: Uneori, declanșatorii de obiceiuri sunt emoționali - dorința unei băuturi
sau a unei țigări sau a mușcăturii de unghii este indusă de stres. Alteori declanșatorul este
simplu situațional și de mediu: vedeți televizorul și canapeaua imediat ce ați intrat pe ușa din
față, iar acum creierul dvs. face legăturile și curând veti ajunge sa mâncati cina în fața
televizorului de pe canapea. De cele mai multe ori este o combinație a ambelor - amestecul de
anxietate socială și mediul înconjurator duce la consumul de alcool.
Punctul cheie 3: Multe obiceiuri sunt utile, cum ar fi să mănânci sănătos, să faci exerciții
fizice în mod regulat sau să a acea „a doua privire” înainte de a schimba benzile de circulație
când conduci o mașină. Alte obiceiuri sunt dăunătoare, cum ar fi fumatul, băutul excesiv sau
prea mult timp pe internet. S-ar putea să considerați că aceste rutine nu sunt altceva decât mici
obstacole, dar unele pot avea un impact pe termen lung, negativ asupra vieții voastre.

Obiective și Scopuri
Obiectivele acestei unități sunt:
• Să cunoști diferențele dintre un obicei prost și o dependență.
• Să înțelegem ce constituie un stil de viață sănătos și cum putem sta departe de obiceiurile și
dependențele proaste.
• De a înțelege efectele negative ale implicării în obiceiuri și dependențe proaste.
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• Pentru învăța elementele și activitățile de bază necesare pentru a avea bune obiceiuri.

Analiză
Opțiuni
Obiceiurile ne conduc viața. O mare parte din ceea ce faceți se bazează pe un obicei pe care lați dezvoltat la un moment dat în viața voastră. De fapt, potrivit unui studiu realizat în 2006 la
Duke University, peste 40 la sută din ceea ce faci zilnic sunt obiceiuri repetitive. Cu alte cuvinte,
deseori facem aceleași acțiuni, în același loc și în același timp.
Este ușor să te gândești la obiceiurile care se încadrează în categorii clare de alb sau negru – de
exemplu: exerciții fizice - bune, a-ți roade unghiile - rău. Însă obiceiurile sunt conectate cu
capacitatea noastră de a exercita control asupra lor: Unele sunt ușoare, cum ar fi să-ți arunci
pantofii în mijlocul camerei în fiecare seară, când vi acasă; altele sunt moderate, cum ar fi cina
în fața televizorului sau sa bei prea mult când mergi la o petrecere; și apoi cele puternice și care
sunt dependențe – cum ar fi fumatul.

Obiceiurile devin greu de învins, deoarece sunt profund conectate, prin repetare
constantă, în creierul nostru. Și când adaugi plăcere -cum este în cazul consumului de
droguri sau pornografie, de exemplu - centrele de plăcere ale creierului sunt stimulate.
Dar obiceiurile sunt, de asemenea, modele de comportament, iar încălcarea tiparelor este cheia
ruperii obiceiurilor. De obicei, există un declanșator clar pentru a începe modelul.
Uneori, declanșatorii de obiceiuri sunt emoționali - dorința unei băuturi sau a unei țigări sau a
mușcăturii de unghii este indusă de stres. Alteori declanșatorul este simplu situațional și de
mediu: vedeți televizorul și canapeaua imediat ce ați intrat pe ușa din față, iar acum creierul
dvs. face legăturile și curând veti ajunge sa mâncati cina în fața televizorului de pe canapea. De
cele mai multe ori este o combinație a ambelor - amestecul de anxietate socială și mediul
înconjurator duce la consumul de alcool.
Multe obiceiuri sunt utile, cum ar fi să mănânci sănătos, să faci exerciții fizice în mod regulat
sau să a acea „a doua privire” înainte de a schimba benzile de circulație când conduci o mașină.
Alte obiceiuri sunt dăunătoare, cum ar fi fumatul, băutul excesiv sau prea mult timp pe internet.
S-ar putea să considerați că aceste rutine nu sunt altceva decât mici obstacole, dar unele pot
avea un impact pe termen lung, negativ asupra vieții voastre
Faceți diferența dintre obiceiurile rele și dependențe
Următoarele întrebări vă vor ajuta să găsiți răspunsul.
1. Experimentați simptome de sevraj atunci când încetați să efectuați comportamentul (de
exemplu, lipsa de focalizare, furie, frustrare sau insomnie)?
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2. Ai încetat să realizezi ctivități pe care le-ai găsit odată plăcute să te implici excluziv în acest
obicei?
3. Întreceți măsura (nu te poți abține) ori de câte ori faceți acest obicei?
4. Aveți o cantitate mare (o rezervă) pentru situații de urgență (de ex. ascunderea sticlelor de
alcool în toată casa dvs.)?
5. A devenit o obsesie desfășurarea activități (obiceiului) până la punctul în care vă obligă să
vă opriți din rutina dvs. zilnică pentru a realiza obiceiul?
6. Ai dificultăți financiare pentru că ai cheltuit toți banii în această activitate?
7. Ai probleme cu a spune stop (trebuie să mă oresc) De exemplu, un pahar de băutură se
transformă într-o sesiune de băutură care se termină cu pierderea cunoștinței (somn
profund)?
8. Ai probleme legate de sănătate în legătură directă cu această activitate?
9. Apare un comportament riscant ori de câte ori faceți această activitate?
10. Facețti această activitate ca o modalitate de a face față stresului și problemelor
emoționale?
11. Negi sau ascunzi acest comportamentul de alții?
12. Vă deteriorați relațiile interpersonale din cauza acestei activități?
Persoanele care suferă de alcoolism, dependență de droguri, alimentație excesivă, fumat și
tulburări alimentare, de obicei, prezintă unele sau toate aceste simptome. Nu este o listă de
lista exacta care oferă un diagnostic, dar că dacă o citiți și unele dintre scenarii par familiare,
atunci poate ar trebui să căutați o soluție profesională pentru posibila dvs. dependență.
Iată câteva moduri de a face acest lucru:
• Vorbește cu un psiholog sau psihiatru specializat în dependențe.
• Alăturați-vă unui grup precum DA (Dependenți de droguri Anonimi) sau AA (Alcoolici
Anonimi).
• Alăturați-vă unui grup slăbit care pune accentul pe schimbări permanente de viață în loc de
dietele temporare.
• Întrebați-vă medicul despre diferite modalități medicale (fără dependență) de a lupta cu
poftele.
Nu vă fie teamă să solicitați ajutor altora. Este posibil să aveți o dependență pe care nu o puteți
depăși urmând o simplă listă de verificare. Probabil este că, dacă credeți că aveți o problemă
reală, atunci ar putea fi momentul să obțineți ajutorul de care aveți nevoie cu adevărat.
Identificați obiectivul vizat
Eliminarea unui obicei rău este ca și cum ai stabili un obiectiv. Nu îl veți obține fără a avea în
minte un rezultat specific conectat cu o dată țintă (termen).
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De exemplu, nu puteți spune „Vreau să mănânc mai sănătos”. În schimb, trebuie să identificați
ce alimente să mâncați, ce alimente să evitați și data la care se va produce această schimbare.
Următorul obiectiv ar fi un obiectiv mai bun: „Până la data de 1 august, nu voi mai mânca
mâncare fast food din locuri precum McDonald sau Burger King. În schimb, voi mânca
mâncăruri gătite acasă, care combină legumele cu proteine slabe și carbohidrații nerefinați.”
Observați cum acest rezultat are un termen limită cu un rezultat specific. Până la 1 august,
veți ști dacă funcționează sau nu. Așa stabiliți un obiectiv pentru încălcarea unui obicei și
creați un fel de măsură pentru o perioadă specific (sfârșitul lunii). Apoi, la sosirea datei, puteți
decide dacă doriți să continuați cu schimbarea obiceiului de a mânca mâncare fast-food.
Încercați diferite recompense
Lucrul interesant legat de obiceiurile rele este faptul că acestea provin deseori dintr-o dorință
de a primi o recompensă subconștientă. De obicei le facem pentru că vrem să ne simțim
relaxați, fericiți, energizați, acceptați sau iubiți.
Vestea bună este că poți înlocui un obicei prost cu o nouă rutină și totuși să primești acelas
beneficiu pozitiv. Trucul este să experimentezi cu recompense și să găsești una care să
producă aceeași recompensă subconștientă. Să ne referim la exemplul unei persoane care
consumă prea mult alcool. După ce ați identificat declanșatorii timp de câteva zile, vă dați
seama că obiceiul de băut vine din nevoia de a reduce stresul și de a vă simți relaxat.
Este, de asemenea, un produs secundar al dorinței de socializare și distracție.
Deci, puteți planifica diferite strategii ori de câte ori simțiți nevoia să vă relaxați:
• Mergând pentru o plimbare de 10 minute în jurul cartierului
• Evitarea mâncărurilor fast food și mâncare grea.
• Desfășurarea unei alte activități cu prietenii în loc de băut social
• Identificarea de prieteni noi și creșterea rețelei dvs. sociale
• Meditând o jumătate de oră
Nu toate aceste strategii vor fi potrivite pentru situația dvs., dar acest proces este important
pentru că încercați să găsiți o nouă rutină care să ofere o recompensă similară cu recompensa
produsă de obiceiul prost.
Păstrați un Jurnal de responsabilitate
Angajarea față de tine este doar jumătate din luptă. După toate probabilitățile, nu poți face o
schimbare de durată de unul singur. Acesta este motivul pentru care este important să
construiți un sistem de suport al persoanelor care vă vor ajuta să urmați acest obiectiv.
Oamenii pot fie să te ajute să ai succes sau să te oprească. Când incluzi aceste persoane întrun
plan de schimbare de dependente, vei primi ajutpr ori de câte ori vei simți tentația sau când
simți ca urmează un moment de slăbiciune.
Cel mai simplu mod de a începe cu un sistem de suport este să ai un jurnal de
responsabilitate. Cu acest instrument, îți urmărești încercarea de zi cu zi de a schimba un
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obicei, inclusiv fiecare declanșator, impuls sau periodicitate. Cu cât mai multe informații
includeți, cu atât va fi mai ușor să înțelegeți ce vă determină să faceți obiceiul negativ.
În funcție de natura rutinei, iată câteva lucruri de inclus într-un jurnal de responsabilitate:
• De câte ori faci obiceiul negativ
• Cantitatea de timp pe care o petreci pentru a face această activitate
• Calorii totale, defalcate pe alimente individuale (dacă este vorba de dependențe alimentare)
• Greutatea actuală și / sau indicele masei corporale
• Sentimente, emoții și impulsuri
• Provocările pe care le întâmpinați în prezent
Evitați locațiile de declanșare
Oamenii nu sunt singurii declanșatori pentru un obicei prost. Uneori, o locație poate provoca
un impuls de a urma o rutină specifică. Pe parcursul săptămânilor în care testați un obicei de
înlocuire, încercați să evitați locurile care v-ar putea determina să reveniți la comportamentul
vechi.
De exemplu, multe persoane fumează în timp ce beau. Așadar, dacă căutați să eliminați
țigările, cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să evitați barurile. Da, acest lucru ar putea
însemna să-ți îndepărtezi prietenii pentru o perioadă scurtă, dar această strategie te poate
ajuta să minimalizezi impulsurile pe care le vei simți să te întoric la obiceiul de care vrei să
scapi.
Mențineți un stil de viață și o atitudine sănătoasă
Dacă sunteți întotdeauna obosit, flămând, stresat sau deprimat, este mai probabil să cedați la
ispită. O modalitate simplă de a combate epuizarea este să trăiești un stil de viață sănătos.
Întrucât această problemă este cauzată în mare măsură de un nivel scăzut de glucoză (sau
„zahăr scăzut din sânge”), puteți combate ispita prin:
• Dormi nopți complete pentru a vă simți energizat dimineața.
• Rămâi hidratat, consumând cel puțin 2 litri de apa în fiecare zi.
• Mânână mese echilibrate în fiecare zi - inclusiv fructe, legume, carbohidrați (buni) și
proteine slabe.
• Purtați gustări sănătoase cu dvs. pentru a mânca atunci când vă simțiți foame.
• Faceți exerciții pentru reducerea stresului și menținerea unei greutăți optime.
Nu subestimați puterea conexiunii minte-corp. Când trăiești o viață echilibrată și sănătoasă,
ruperea unui obicei prost devine mai ușor. De asemenea, este important să menținem o
atitudine pozitivă cu privire la această schimbare de comportament. Trucul este să știi ce să
faci oricând ai un impuls. Când tentația te lovește, reafirma-ți angajamentul de a-ți respecta
planul.
Sărbătorim „Câștigurile mici”
Învingerea unui obicei poate fi o experiență istovitoare. Puteți aduce puțină distracție,
recompensându-vă pentru realizarea unor repere specifice. Aceste „mici câștiguri” vă vor
menține suficient de motivați să rămâneți în plan și să ignorați ispitele.
Câștigurile mici acționează ca un punct de progres în calea dvs. de a atinge un obiectiv major.
De exemplu, să spunem că obiectivul dvs. principal este să ieșiți din datorii. Aceasta poate fi o
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sarcină descurajantă deoarece implică o mulțime de factori. Dar puteți să decideți că primul
pas este să înlăturați obiceiul prost al cheltuielilor excesive.
Câștigurile mici te fac să simți că realizezi ceva. Dacă vă concentrați prea mult asupra obiceiului
pe care încercați să îl învingeți, nu veți simți niciodată că progresați.
Concentrându-vă pe câștiguri mici, veți avea motivația să continuați atunci când veți
experimenta acele momente de tentație.
PARTEA B

Link-uri utile
Agenția Națională Antidrog
Alcolici Anonimi din România
Narcotici Anonimi
Program rezidențial pentru dependenți de
droguri
Site cu informații despre cum să rupi
obiceiurile proaste și să le dezvolți pe cele
bune

http://ana.gov.ro/
https://www.alcooliciianonimi.ro/
http://narcoticiianonimi.ro/
https://www.teenchallenge.ro/
https://ro.ceadesc.org/article/how-to-break-abad-habit-fe6ab2/
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23.

Un stil de viață sănatos: relații sănătoase
Partea A

Sumar
Această unitate își propune să prezinte probleme legate de relații sănătoase pentru a avea un
stil de viață pozitiv. Vor fi prezentate elementele care definesc un stil de viață sănătos cu o
explicație asupra procesului pe care trebuie să îl urmezi pentru a putea avea un stil de viață
bun, precum și utilizarea și importanța lor în viața tinerilor
Punctul cheie 1: Tu ești o parte importantă a oricărei relații și este important să te placi
în primul rând pe tine însuți. Plăcîndu-te pe tine te va ajuta să dezvolți relații puternice și
sănătoase cu ceilalți. A te plăce pe tine începe cu a ști cine ești.
Punctul cheie 2: Există oameni în viața ta care vor scoate tot ce este mai bun în tine.
Alegeți să stați cu acești oameni! Alegeți să NU pentru a vă petreceți timpul cu persoanele care
vă trag în jos (de ex., te fac să te simți trist, încearcă să te convingă să faci lucruri pe care nu vrei
să le faci).
Punctul cheie 3: Relațiile nu sunt întotdeauna ușoare. Uneori sunt muncă grea. Dar ar
trebui să existe mai multe momente bune decât rele. Dacă credeți că vă aflați într-o relație
nesănătoasă, vorbiți cu un adult în care aveți încredere.

Obiective și Scopuri
Scopurile acestei unități sunt:
• Să cunoști sensul unei relații sănătoase.
• Să înțelegi cum să menți și să creezi o relație sănătoasă.
• Să înțelegi efectele secundare ale relațiilor nesănătoase.
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Analiză
Construirea de relații sănătoase
Există tot felul de relații. Avem relații cu ...
• oameni pe care îi cunoaștem puțin
• prieteni apropiați, cei mai buni prieteni
• membrii familiei
• oameni cu care întâlnim sau de care ne îndragostim
Scopul acestui manual este de a ajuta tinerii {ca tine) să afle despre cum arată o relație
sănătoasă de cuplu. Multe dintre calitățile care fac o prietenie bună sunt, de asemenea,
importante pentru o relație sănătoasă de cuplu. Acest manual va începe prin a privi ce relații
trebuie să fie sănătoase. Puteți utiliza aceste informații pentru a construi mai bune prietenii și
relații de cuplu acum și în viitor.
Această relație sănătoasă poate conține:
Să fii real cu tine: Amândoi îți știu gusturile / ce nu îți place și punctele forte / punctele slabe.
Comunicare: Amândoi fiți sinceri despre ceea ce gândiți și simțiți și vă ascultați unul pe celălalt.
Respect: La amândoi vă place unul pentru celălalt pentru cine sunteți și vă simțiți liberi să fiți
voi înșivă când sunteți împreună.
Încredere: Amândoi doriți ce e mai bun unul pentru celălalt și sunt sinceri unul cu altul și de
încredere.
Sprijin: Vă bazați unul pe celălalt și sunteți acolo unul pentru celălalt.
Distracție: Râdeți împreună și va bucurați să stați unul cu celălalt.
Egalitate: Amândoi luați decizii potrivite pentru voi și vă simțiți importanți și apreciați pentru
cine sunteți.
Independența: Amândoi sunteți capabili să vă petreceți timpul și separat și să acceptați acest
lucru. Fiecare dintre voi are proprii prieteni și activități de interes.
Limite: Amândoi știți ce doriți / ce nu doriți și limitele dvs. (ce linii nu doriți să treceți).
Tu ești o parte importantă a oricărei relații și este important să te placi în primul rând pe tine
însuți. Plăcîndu-te pe tine te va ajuta să dezvolți relații puternice și sănătoase cu ceilalți. A te
plăce pe tine începe cu a ști cine ești.
• Ce iti place sa faci?
• Care sunt lucrurile care îți plac și care nu îți plac?
• Care sunt punctele tale forte și punctele slabe?
Răspunsul la aceste întrebări vă va ajuta să cunoașteți tipurile de oameni cu care vă veți
înțelege. Petreceți timp făcând lucruri care vă interesează - cum ar fi muzică, sport, evenimente
culturale și evenimente comunitare. Așa veți întâlni oameni cu interese similare și vă puteți
distra făcând aceste lucruri împreună!
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Acordați atenție modului în care sunteți în jurul altor persoane (de exemplu, / cum vă simțiți
și acționați când sunteți în jurul lor). Există oameni în viața ta care vor scoate tot ce este mai
bun în tine. Alegeți să stați cu acești oameni! Alegeți să NU pentru a vă petreceți timpul cu
persoanele care vă trag în jos (de ex., te fac să te simți trist, încearcă să te convingă să faci lucruri
pe care nu vrei să le faci).
O bună comunicare este despre a vorbi și a asculta
• Fii deschis și sincer în ceea ce gândești și simți. Spune adevarul. Nu vă așteptați ca oamenii să
vă citească mintea ... trebuie să le transmiteți ce se întâmplă.
• Arată-le celor apropiați că sunt importanți ascultând cu adevărat ceea ce spun (de exemplu,
folosiți contactul vizual, gândiți-vă la ce au spus înainte de a răspunde).
• Fii calm chiar și atunci când nu ești de aceiaș opinie
Știai că?
• Învățarea cum să comunici mai bine cu oamenii care contează pentru tine îți vor face relațiile
mai puternice.
• Cuvintele nu sunt singura modalitate de a anunța pe cineva cum te simți. Verificați-vă limbajul
corpului. În funcție de cum îți ții brațele (dacă sunt încrucișate în fața pieptului sau relaxate și
în lateral) și unde te uiți (chiar la persoana respectivă sau departe de ea) poate oferi indicii
despre gândurile și sentimentele tale reale.
Este normal să te simți uneori rănit sau supărat pe cineva. Dar tine minte, chiar dacă ești
supărat pe cineva, este important ca ambele persoane să aibă voie să își împărtășească partea
lor din poveste, inclusiv modul în care se simt. Dacă simțiți că nu puteți face acest lucru cu calm,
poate fi necesar să faceți o pauză și să vă întoarceți la conversație după ce ați avut ceva timp să
vă gândiți.
Text și comunicare online
Fii clar! Utilizați Emojis © :) ®: {sau explicați cum spuneți ceva: * zâmbind * sau {sarcasm!).
Așteptați un minut înainte de a posta / trimite. Dacă vă simțiți supărat sau rănit, este bine să
așteptați să postați și să trimiteți mesaje până când vă simțiți mai calm. Amintiți-vă că
transmiterea de imagini nocive sau bârfe este considerată bullying.
Dacă sunteți supărat sau nu sunteți sigur de ceva care v-a trimis cineva, întrebați-i vrut sa
spună. Vorbiți la telefon sau față în față, dacă este posibil. Spune-le cum mesajul lor te-a făcut
să te simți.
Relațiile sănătoase bazate pe RESPECT
Respectul înseamnă să te placă oamenii pentru cine ești (de ex., Abilitățile tale, personalitatea
ta, ce faci). Învață despre celălaltă persoană și arată că sentimentele, gândurile și ce cred ei sunt
importante. Încurajează alți oameni să fie ei înșiși și ar tu simte-te liber să fi tu însuți. Asta
înseamnă că scoți ce e mai bun din cineva.
Știați?
Nu poți schimba pe cineva. De aceea este important să vă cunoașteți pe voi înșivă, astfel încât
să aveți o idee bună cu cine doriți să petreceți timp. Respectul înseamnă a fi curajos și să îți ceri
iertare când ai rănit pe cineva. A-și parea rău (și a însemna cu adevărat) te va ajuta să te simți
mai bine cu tine. De asemenea, este important să înveți din greșelile tale, astfel încât să nu faci
aceleaș greșeli din nou si din nou.
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Relațiile sănătoase sunt despre ÎNCREDERE
Într-o relație de cuplu de încredere, ambele persoane ...
• doriți ce este mai bun unul pentru celălalt
• sunt capabile să se bazeze una pe celălaltă
• să-și acorde reciproc spațiul de care au nevoie (cum ar fi să aibă propriii prieteni și activități)
• sunt sinceri unul cu celălalt (spun ce gândesc și ce simt)
• păstrează informațiile personale în mod privat. Ce se vorbește în privat trebuie să rămână
privat, decât dacă cineva are probleme. Dacă simțiți că cineva are probleme și are nevoie de
ajutor, ar trebui să discutați cu un adult de încredere care vă poate ajuta. Nu ar trebui să
discutați cu alți prieteni.
Știați?
• Încrederea este câștigată în timp. Încrederea se poate pierde și prin lucruri precum încălcarea
unei promisiuni sau minciună. Încrederea necesită timp pentru reconstruire, dacă a fost
pierdută.
Relațiile sănătoase se referă la SUPORT
Relațiile sănătoase se referă la încurajarea reciprocă în momente bune și rele.
Suportul este despre:
• să poți conta unul pe celălalt în momentele de nevoie
• sărbătorirea succeselor reciproce
Gândiți-vă la oamenii apropiați. Cine sunt cei mai buni susținători ai tăi?
Cum te simți să ai acești oameni de partea ta? Tu pentru cine te bucuri?
Știați?
• Sprijinirea oamenilor nu înseamnă doar a fi un umăr pentru a plânge. Înseamnă, de asemenea,
a fi susținător sau fan atunci când fac ceva care este important pentru ei.
Relațiile sănătoase sunt despre A TE SIMȚI BINE
Veniți împreuna și distrați-vă!
• Râdeți împreună.
• Faceți lucruri caraghioase împreună.
• Faceți activități care vă plac împreună.
Știați?
• Relațiile nu sunt întotdeauna ușoare. Uneori sunt muncă grea. Dar ar trebui să existe mai
multe momente bune decât rele. Dacă credeți că vă aflați într-o relație nesănătoasă, vorbiți cu
un adult în care aveți încredere.
Semne de relatii nesănătoase
DEZECHILIBRU DE PUTERE:
Gelozia: "Nu pot să mă controlez când mă gândesc că există alți oameni care te privesc sau îți
vorbesc!"
Control: Atunci când îi spui cuiva cu cine să stea sau cu ce să se îmbrace: „De ce ai vrea să stai
cu prietenii tăi când poți să stai doar cu mine?" sau "Așa vrei să te îmbraci?"
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Apelarea, trimiterea de mesaje text sau mesaje audio în exces: "Unde ești? Cu cine este ești? De
ce mă ignori? Suna-mă urgent!"
TEAMĂ ȘI VIOLENȚĂ
A face pe cineva să se simtă speriat sau nervos: a fi dur sau violent (a mușca, a lovi, a împinge,
a băte, a da lovituri sau a lovi cu pumnul).
A PUNE NUME
A râde sau a lua în batjocora ideile sau fizicul cuiva. "Ce te-ar face să crezi asta – este o idee
proastă? sau "Arăți rău/ aiurea".
Insultarea prietenilor și a familia: "Familia ta este plictisitoare. Ar trebui să încetezi să petreci
atât de mult timp cu ei."
Manipulare: A face o persoană să se simtă rău pentru a obține ceea ce își dorește: "Am nevoie
de tine. Nu am pe nimeni altcineva. Dacă te desparți de mine, mă voi răni." Sau când spune ceva
frumos despre cealaltă persoană pentru a obține ceea ce își doresc.
Furia: Multă țipete și ceartă. Pierderea controlului asupra partenerului când există
dezacorduri. O urmare este ascunderea lucrurilor de cineva pentru a preveni izbucniri furioase
și alte aspecte negative.
VINOVĂȚIE
Atunci când faci pe cineva să se simtă rău pentru că a spus „Nu”: Nu îți recunoști greșelilor și
învinovățește pe cealaltă persoană.
LIMITĂRI NESĂNĂTOASE
Când cineva nu accept „Nu” ca răspuns: „Haide; încearcă-l, o singură dată. Dacă nu-ți place, mă
voi opri, promit”. Amenințarea de a împărtăși informații private dacă cealaltă persoană nu face
ceea ce își dorește.
LIPSA DE INDEPENDENTA
Deveniți atât de implicați cu cealaltă persoană, încât încep să își piarda identitatea sau uită cine
sunt ca indivizi: o dorință nesănătoasă de a dori să fii cu cineva tot timpul și a nu oferi spațiu
personal.
Atunci când ești într-o relație proastă sau toxică este adesea ceva în care nu ne dăm seama până
nu vom ieși din ea. Relațiile proaste pot invada toate celelalte aspecte ale vieții noastre, de la
prietenii la relațiile noastre de familie. Te pot face să te simți deprimat sau neliniștit, fără niciun
motiv.
Terapeutul pentru căsătorie și familie și autor Darlene Lancer, JD, MFT, spune că „relațiile
sănătoase ne hrănesc și ne susțin. O relație toxică, pe de altă parte, este ca și otrava pentru noi în loc să ne ridicăm, ne face să ne simțim mai rău. Când se termină, am putea suferi stres posttraumatic sau o diminuare a stimei de sine și a încrederii în noi înșine și în ceilalți.
Când ai o relație proastă, probabil că ignori toate semnele - este ceea ce facem noi ca oameni
pentru a ne proteja. Dacă aveți o relație toxică, puteți observa aceste semne care indică o relație
proastă chiar dac- care nu doriți să o admiteți.
Daca crezi că s-ar putea să fii într-o relație nesănătoasă de cuplu, vorbeste cu un adult in care
ai incredere.
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PARTEA B

Link-uri utile
Grupuri de suport emotional
Sfaturi despre relațiile de cuplu
Consiliere online pentru tineri
Asistență directă împotriva violenței
domestice

https://www.cepsi.ro/programe/grupuri-desuport-emotional/
https://www.elle.ro/lifestyle/20-de-sfaturi-dela-cupluri-care-au-o-relatie-de-durata-479656/
https://respiro.ro/
https://www.asociatia-anais.ro/stop-violenteifamilie
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24.

Un stil de viață sănătos: Pregătește-te!

Timp pentru exerciții, meditație și hobby-uri
Partea A

Sumar
Această unitate urmărește să îți prezinte idei legate de exerciții fizice, sport, artă etc., de care
ar trebui să fii conștient pentru a avea un stil de viață bun. Vor fi prezentate elementele care
definesc un stil de viață sănătos cu o explicație asupra procesului pe care trebuie să îl urmezi
pentru a putea avea un stil de viață bun, precum și utilizarea și importanța lor în viața tinerilor
Punctul cheie 1: Activitatea fizică regulată te ajută să te simți în formă, relaxat, îți oferă
mai multă energie și te ajută să te protejezi de o serie de boli, inclusiv probleme cardiace,
hipertensiune arterială, diabet și depresie. De asemenea, te poate ajuta să mențineți o
greutate sănătoasă
Punctul cheie 2: a fi activ ajută la dezvoltarea unei inimi puternice și a musculaturii și
oase puternice. Dacă v-ați simțit rău sau nu ați fost activ de ani de zile, este posibil să doriți să
vorbiți cu medicul dumneavoastră de familie și să verificați dacă este sigur să începeți să vă
măriți efortul fizic.
Punctul cheie 3: Un stil de viață inactiv poate fi unul dintre motivele a multor boli
cronice

Obiective și Scopuri
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Obiectivele acestei unități sunt:
• Să cunoști importanța implicării în exerciții, meditație și hobby-uri.
• Înțelegerea motivelor pentru care tinerii ar trebui implicați în exerciții fizice.
• Pentru a înțelege beneficiile implicării în sport, artă, activități creative.
• Pentru a realiza efectele negative ale lipsei de implicăre în sport, artă, activități creative.
• Pentru a face cunoștință cu diferite tipuri de activități și cum te poți implica.

Analiza
De ce e important să fi activ fizic?
Oricât de tânăr sau bătrân ai fi, activitatea fizică regulată te ajută să te simți în formă, relaxat,
îți oferă mai multă energie și te ajută să te protejezi de o serie de boli, inclusiv probleme
cardiace, hipertensiune arterială, diabet și depresie. De asemenea, te ajuta să menți o greutate
sănătoasă.
Pentru copii și tineri o viață activă ajută la dezvoltarea unei inimi puternice și a musculaturii și
oaselor puternice. Dacă vă simți rău sau nu ați fost activ de ani de zile, este posibil să doriți să
vorbiți cu medicul dumneavoastră și să verificați dacă este sigur să începeți să vă măriți efortu
fizic. Lucrați întotdeauna la o intensitate sigură pentru dvs. Stabiliți-vă obiective sensibile care
reflectă nivelul dvs. de fitness și examinați-le pe măsură ce nivelurile de fitness se
îmbunătățesc.
Persoanele active au mai multe șanse să:
• se distreze și bucure de viață
• să fii mai sănătos și să ai un sentiment de bunăstare
• cunoașteți mai multe persoane și vă faceți prieteni noi
• își pot controla greutatea lor
• se relaxează și dorm bine
• combat anxietatea și depresia
• mențin independența și capacitatea de a se deplasa cu ușurință
• se bazează mai puțin pe ceilalți în viața de zi cu zi
• sunt mai puțin predispuși la accidente
• ridică, împing și trag mai ușor (mobilitate)
• au o postură bună.
Beneficiile activității fizice pentru tineri
Exercițiile fizice corecte ajută tinerii să:
- dezvolte țesuturi musculo-scheletice sănătoase (adică oase, mușchi și articulații);
- să dezvolte un sistem cardiovascular sănătos (adică inimă și plămâni);
- dezvolta conștientizarea neuromusculară (adică coordonarea și controlul mișcării);
- menține o greutate corporală sănătoasă.
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Activitatea fizică a fost asociată și cu beneficiile psihologice la tineri, prin îmbunătățirea
controlului asupra simptomelor anxietății și depresiei. În mod similar, participarea la
activitatea fizică poate ajuta la dezvoltarea socială a tinerilor, oferind oportunități de
exprimare în sine, construind încredere în sine, interacțiune socială și integrare.
De asemenea, s-a sugerat ca tinerii activi fizic adoptă mai ușor alte comportamente
sănătoase (de exemplu, evitarea consumului de tutun, alcool și droguri) și să demonstreze
performanțe academice superioare la școală.
Tinerii ar trebui să participe la activități fizice moderate până la puternice timp de cel puțin 60
de minute (o oră) în fiecare zi, maxim până la câteva ore. Activitatea de intensitate moderată
înseamnă să muncești destul de mult pentru a-ți crește bătăile inimii, așa că respiri mai greu și
începi să transpiri, dar totuși ești în stare să vorbești. Exemple sunt: bicicleta; plimbare cu
câinele; joci frisbee în parc; Arte martiale.
Activitatea intensă intensă înseamnă că ritmul cardiac și respirația sunt mai grele și mai rapide,
iar vorbirea este mai dificilă. Exemple sunt: alergare; role; înot; joc sportive (fotbal);
gimnastică; tenis, sărituri; alpinism; exerciții de rezistență corporală, cum ar fi flotările.
Tinerii de toate vârstele ar trebui să evite să petreacă perioade lungi stând jos, fără să se
deplaseze. Ei ar trebui să reducă la minimum timpul petrecut folosind calculatoarele sau
vizionarea televizorului și să ia pauze regulate de la studiere.
Există o mulțime de dovezi care arată că exercitiile sunt o cheie importantă pentru reducerea
riscului nostru de boli majore, cum ar fi boli de inimă, accident vascular cerebral, diabet și
cancer. Cercetările arată de asemenea că activitatea fizică regulată ne poate stimula stima de
sine, starea de spirit și calitatea somnului, făcându-ne mai puțin predispuși la stres, depresie și
demență. Dar, din cauza stilurilor noastre de viață moderne și a unei dependențe din ce în ce
mai mari de tehnologie, suntem mai puțin activi în zilele noastre.
Ce mai pot face pentru a rămâne activ?
Găsiți o activitate fizică de care vă bucurați. Încercați să combinați activitățile sociale cu
activitățile fizice. De exemplu, planifică să mergi la o plimbare cu prietenii. Ia o clasă de dans
împreună cu partenerul tău. Fă muncă voluntară. Important este să vă mențineți în mișcare.
Fiecare lucru mic vă ajută și vă menține conectat de ceilalți.
Fii un fluture social.
Pe lângă alegeri sănătoase legate dietă și exerciții fizice, este important să vă mențineți un
program social. Interacțiunea cu prietenii și familia vă vor menține conectat. Un crerier
antrenat este secretul pentru o minte ageră.
Să fii conștient și să îți menții creierul implicat poate contribui la reducerea riscului de a
dezvolta boala Alzheimer. Să fii social te ajută să te simți conectat. Persoanele în vârstă care
sunt conectate social sunt mai puțin susceptibile să devină deprimate. Dacă sunteți în căutarea
unor modalități de a vă extinde lista de prieteni, luați în considerare să faceți un curs sau să
faceți voluntariat. Ambele sunt modalități excelente de conectare cu oameni care au interese
similare.
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Riscurile pentru sănătate ale unui stil de viață inactiv
Ce este un stil de viață inactiv?
Fiind ca un cartof pe o canapea. Fără exerciții fizice. Un stil de viață sedentar sau inactiv.
Probabil că ați auzit despre toate aceste fraze și ele înseamnă același lucru: un stil de viață cu
multă ședere și indere, fără exerciții fizice.
În Statele Unite și în întreaga lume, oamenii petrec din ce în ce mai mult timp în activități
sedentare. În timpul liber, ne așezăm des: în timp ce folosim un computer sau alt dispozitiv, ne
uităm la televizor sau jucăm jocuri video. Multe dintre locurile noastre de muncă au devenit
mai sedentare, zile lungi stând la un birou. Iar modul în care cei mai mulți dintre noi ajungem
la locul de muncă este cu mașine, cu autobuze și cu trenuri.
Cum îți afectează un stil de viață inactiv organismul tău?
Când aveți un stil de viață inactiv,
• Arzi mai puține calorii. Acest lucru te face să să crești în greutate.
• Este posibil să pierdeți forța și rezistența musculară, deoarece nu vă folosiți atât de mult
mușchii
• Oasele tale pot slăbi și pot pierde conținutul de minerale
• Metabolismul dvs. poate fi afectat, iar corpul dvs. poate avea mai multe probleme pentru a
descompune grăsimile și zaharurile
• Este posibil ca sistemul dumneavoastră imunitar să nu funcționeze bine
• Este posibil să aveți circulație sanguină mai slabă
• Corpul tău poate avea mai multe inflamații
• Puteți dezvolta un dezechilibru hormonal
Care sunt riscurile pentru sănătate ale unui stil de viață inactiv?
A avea un stil de viață inactiv poate fi una dintre cauzele multor boli cronice. Prin faptul că nu
faci exerciții fizice regulate, îți crești riscul de obezitate; Boli de inimă, inclusiv boli coronariene
și atac de cord; Tensiune arterială crescută; Colesterol ridicat; Accident vascular cerebral;
Sindromul metabolic; Diabet de tip 2; Anumite tipuri de cancer, incluzând cancerul de colon,
sân și uterin; Osteoporoză; Sentimente crescute de depresie și anxietate.
Să ai un stil de viață sedentar poate crește, de asemenea, riscul de moarte prematură. Și cu cât
sunteți mai sedentari, cu atât riscurile dvs. pentru sănătate sunt mai mari.
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Link-uri utile
Cluburi sportive în România

https://www.sportivity.ro/cluburi/

Stil de viață sănătos.

https://adevarul.ro/locale/baia-mare/ghid-detaliat-stilviata-sanatos-dormim-mancam-facem-miscare1_5abcde38df52022f752bb4e2/index.html
https://www.farmaciata.ro/pericolele-sedentarismuluipentru-sanatate/

Pericolele unei vieți
sedentare
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Ce este comunicare interpersonală și
comunicarea de grup?
25.

PARTEA A

SUMAR
Această unitate își propune să ofere o introducere de bază a conceptului de comunicare
eficientă și va încerca să crească conștientizarea formelor de comunicare, a abilităților de
comunicare și a comportamentului social sau interpersonal

Punctul cheie 1: Prezentarea unității ar trebui să fie într-un mod creativ, astfel că
participarea și implicarea sunt esențiale pentru a răspunde nevoilor participanților și scopului
lecției
.
Punctul cheie 2: Chiar dacă informațiile din text sunt actualizate și potrivite pentru
vârsta studenților, formatorii ar trebui să ia în considerare faptul că mediile studenților sunt
diferite și că anumite concepte sau explicații ar trebui să fie oferite într-un mod mai simplificat
și rezumat pentru studenții care pot întâmpina dificultăți.
Punctul cheie 3: Instructorii ar trebui să-i antreneze pe elevi într-o învățare semnificativă
și să se asigure că studenții sunt capabili să coreleze conceptele prezentate cu experiențele și
exemplele lor practice.

Punctul cheie 4: Crearea unei atmosfere prietenoase și pozitive este importantă ca elevii să
participe și să colaboreze la activități de lucru în grup.

Punctul cheie 5: Profesorii ar trebui să explice conceptele principale, oferind explicații
simple și să verifice în mod regulat nivelul de înțelegere a materialului (solicitând participanților
să dea exemple din experiența proprie pentru conceptele recent introduse) și să îi ghideze dacă
există unele neînțelegeri. detectate.
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Obiective și Scopuri
Obiectivele acestei unități sunt pentru studenți:
• să știe să interpreteze unele semnale de comunicare non-verbale
• să înțeleagă diferența dintre comunicarea interpersonală și comunicarea de grup
• să realize importanța comunicării non-verbale în activitățile noastre de zi cu zi

Comunicare eficientă - obiective și directive
Obținerea „lucrului” pe care îl doresc (care este „lucrul” pe care îl doresc din această
interacțiune? Ce trebuie să fac pentru a obține rezultatele? Ce va funcționa?)

➢ Când este dreptul tău legitim.
➢ Convingerea altei persoane să realizeze sarcina ta
➢ Cum refuzi o cerere nedorită sau nerezonabilă.
➢ Rezolvarea unui conflict interpersonal.
➢ Obținerea în serios a opiniei sau a punctului de vedere.
Cum cer ce doresc sau refuz o cerere – Ghid
-Descrieți situația actuală. Spune-i persoanei exact ceea ce reacționezi. Rămâneți la fapte.
-Exprimați-vă sentimentele și opiniile despre situație. Înțelegem că alții nu vă pot citi mintea. Nu
vă așteptați ca alții să știe cât de greu vă este să întrebați direct ce doriți.
-Fi deschis cu tine întrebându-te ce îți dorești sau spunând nu clar. Înțelegem că alții nu vă pot
citi mintea. Nu vă așteptați ca alții să știe cât de greu vă este să întrebați direct ce doriți.
- Reamintește persoane despre recompensa cu mult timp înainte. Spune-i persoanei efectele
pozitive ale obținerii a ceea ce dorești sau ai nevoie. Ajută persoana să se simtă bine înainte de a
face ceea ce tu dorești.
- Păstrează-ți atenția asupra obiectivelor tale. Mențineți-vă poziția. Nu fi distras.
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- Fii încrezător îm tine. Folosiți o voce încrezătoare și un limbbaj corporal adecvat; realizați
contact vizual. Nu te bâlbâi, nu vorbi în șoaptă, nu sta cu privirea în pământ, nu te retrage,
spunând „nu sunt sigur” etc.
- Negociază prin a fi dispus să oferi (ceva) pentru a obține (altceva). Oferiți și cereți soluții
alternative la problemă. La ce sunt dispus să „renunț” sau „să accept” pentru a câștiga ceea ce îmi
doresc de la o situație?
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