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Campania „Adoptă un stil de viaţă sănătos”
Vineri, 23 octombrie Centrul Europe
Direct Timiş a desfăşurat la Sânnicolau
Mare, judeţul Timiş, evenimentul:
” Campania - Adoptă un stil de viaţă
sănătos”
Sub egida „Informează-te pentru ca te
priveşte”
evenimentul
„Campania
“Adoptă un stil de viaţă sănătos” şi-a
propus să informeze elevii din şcoli şi licee
din Sânnicolau Mare despre metode de
alimentaţie
sănătoasă,
importanţa
mişcării şi a sportului, abordarea unui stil
de viaţă sănătos. Deoarece prevenirea
cauzelor bolilor este una din politicile
Uniunii Europene în domeniul sănătăţii,
Centrul Europe Direct Timiş a considerat
că este necesar să fie luate măsuri
eficiente de prevenire a cauzelor
îmbolnăvirilor şi de promovare a unui
mod de viaţă sănătos.

au făcut mişcare şi au participat la
concursuri şi jocuri sportive de role, cros,
minifotbal, desene pe asfalt.

Nici creativitatea şi artisticul nu au fost
neglijate, tinerii pututand participa la
concursuri de logo şi slogan, proiecţii pe
tema „Cum văd eu o viaţă sănătoasă”.

Evenimentul a fost lansat cu o dezbatere
pe tematica vieţii sănătoase susţinută de
specialişti din cadrul Direcţiei de Sănătate
Publică a Judeţului Timiş. În cadrul
dezbaterii elevii clasele I-X, au avut
posibilitatea să vizioneze un filmuleţ
despre ce înseamnă abordarea unui stil de
viaţă sănătos şi la sfârşit să pună întrebări
pe această temă.
Un stand de informare situat la intrarea
Sălii de Sport a oraşului Sânnicolau Mare a
pus la dispoziţia celor interesaţi materiale
despre Uniunea Europeană şi politicile UE
în domeniul sănătăţii.
Pentru a se relaxa şi a pune „în practică”
abordarea unui stil de viaţă sănătos elevii
Centrul Europe Direct Timis
E-mail: europedirect@bethany.ro
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Evenimentul s-a derulat în parteneriat cu
Primăria Oraşului Sânnicolau Mare, Liceul
„Ion Jebeleanu” Sânnicolau Mare, Şcoala
Generală clasele I-VIII Nr.1, Şcoala
Generală clasele I-VIII Nr.2, Direcţia de
Sănătate Publică a judeţului Timiş, Grupul
Şcolar Agricol Sânnicolau Mare şi
parteneri media: Radio Timişoara.

Elevii de la Liceul Teoretic Periam şi
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” au fost
informaţi despre Uniunea Europeană
În luna octombrie, Centrul de informare Europe
Direct Timiş a susţinut două sesiuni de informare
pentru elevii liceelor Periam şi Ion Mincu.
Ce ştim despre Uniunea Europeană, ce înseamnă a
face voluntariat şi ce este Serviciul European de
Voluntariat au fost principalele teme dezbătute în
cadrul sesiunilor de informare. Sesiunile s-au
desfăşurat sub formă de dezbatere, iar elevii au
putut să pună întrebări despre subiectele care îi
interesează în legătură cu Uniunea Europeană.
În cadrul acestor sesiuni s-a constat că elevii ştiu foarte
puţine lucruri despre ce înseamnă să faci voluntariat, şi
foarte puţini dintre ei sunt activi într-o organizaţie care
se ocupă de voluntari. Doar câţiva dintre ei s-au gândit
până în acel moment că voluntariatul înseamnă a ajuta
comunitatea, dar şi un mod de a cunoaşte noi prieteni
şi a te simţi bine.
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Elevii de la Colegiul Tehnic „Ion Mincu”
învaţă despre comunism
În vederea promovării în rândul elevilor a
priorităţilor de comunicare ale Comisiei
Europene cu ocazia a 20 de
ani
de
la
căderea
comunismului Centrul de
informare Europe Direct
Timiş împreună cu Colegiul
Tehnic
„Ion
Mincu”
organizează pentru liceeni,
începând cu luna octombrie
vizite
săptămânale
la
Memorialul Revoluţiei din
Timişoara.
Scopul acestor vizite este:
- oferirea unei perspective
transparente şi clare a ceea
ce s-a întâmplat în perioada comunistă în
ţările din Europa de Est
- conştientizarea şi senzibilizarea tinerilor
cu privire la importanţa recunoaşterii
istorice/şi cercetării perioadei de ocupaţie
comunistă.
În cadrul vizitelor tinerii au
posibilitatea
să
viziteze
expoziţia de poze culese din
timpul revoluţiei, să cunoască
monumentele din Timişoara
dedicate revoluţiei din 89 şi
să vizioneze filme despre ce
s-a întâmplat în accea
perioadă.
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Centrul Europe Direct Timiş consideră că e
important ca tinerii să-şi cunoască
trecutul şi istoria, mai
ales că e vorba despre
oraşul lor, în care trăiesc
şi studiază.
Vizitele se desfăşoară
săptamânal pe parcusul
anului- până la sfârşitul
proiectului. Durata viziteio oră. Vizita se face sub
supravegherea
unui
profesor cât şi a unui
reprezentant al Centrului
ED Timis.
Asociaţia
„Memorialul
Revoluţiei 16-22 decembrie Timişoara” a
fost înfiinţată în 26 aprilie 1990 cu scopul
statuar de a cinsti memoria victemelor
represiunii din timpul Revoluţiei Române
din decembrie 1989.
Memorialul Revoluţiei îşi
propune să concentreze, în
spaţii
funcţionale
şi
adecvate un Centru de
Documentare, Cercetare şi
Informare Publică despre
Revoluţia din 1989.

Concurs de afişe pentru Ziua Europei 2010
Ai talent la desen şi este născut după anul
1985?
Atunci participă şi tu la
concursul de afişe pentru Ziua
Europei 2010! Iată mai jos şi
câteva informaţii utile şi
practice despre concurs.
Cine poate participa?
Orece tânăr născut după anul 1985 şi
rezident a unuia dintre statele membre
ale UE.
Ce trebuie să fac?
Folosind orice tehnică artistică pe care o
doreşti trebuie, pentru acest concurs, să
creezi un poster care să celebreze Ziua
Europei. Lucrarea ta trebuie să descrie
tema “Iubesc Europa”. Fiecare participant
poate trimite doar un desen. Desenul
poate să includă sau nu un text, dar nu
trebuie să aibă vreun element al unei hărţi
geografice. De asemenea textul să fie în
una din cele 23 de limbi oficiale ale UE şi
să fie uşor de tradus dintr-o limbă în alta.
Afişul trebuie să fie format A2 (420 ×
594mm).

Cum pot să mă înregistrez în concurs?
Este foarte uşor. Nu trebuie
decât să trimiţi posterul tău în
format electronic jpg sau gif nu
mai mult de 3MB până la data de
30 noiembrie 2009.
De asemenea nu uita să-i laşi
datele de contact: nume,
prenume, data naşterii, adresa,
telefon, adresa de e-mail.
Cum va fi evaluată munca mea?
Un juriu internaţional va selecta 12
finalişti care vor fi apoi votaţi online.
Desenul câştigător va deveni afişul oficial
pentru Ziua Europei de pe 9 mai 2010. El
va fi tradus în toate cele 23 de limbi
oficiale UE şi distribuit în cele 27 de state
membre
ale
Uniunii
Europene.
Câştigătorul şi ceilalţi doi laureaţi vor
primi fiecare premii în bani şi vor fi invitaţi
la Bruxelles, la ceremonia de decernare a
premiilor din mai 2010.
Data limită pentru trimiterea lucrărilor
este 30 noiembrie 2009.
Tot ce trebuie să ştii despre Concursul
european de afişe 2010:
http://www.designeurope2010.eu
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A 8-a ediţie a Concursului european de
design „Argus”
Inventează un vehicul util societăţii! Scopul
acestui concurs este de veni cu concepte
originale, inovatoare şi utile pentru circulaţia
mărfurilor şi persoanelor. Concursul se adresează studenţilor până în 28 de ani, născuţi după
1 ianuarie 1981, care urmează cursuri de design (auto şi industrial, arte plastice,
arhitectură…) din statele membre ale Uniunii Europene şi Elveţia. Tema din acest an este:
“Mai puţin este mai mult: Călătorind în era simplităţii”. Toate proiectele finaliste vor fi
expuse în timpul ceremoniei de decernare a premiilor ce va avea loc pe 20 ianuarie 2010.
Data limită pentru trimiterea proiectelor este 11 decembrie 2009.
Informaţii detaliate despre concurs pot fi accesate la adresa:
http://www.trophees.argusauto.com/index.php?RID=3&SetLang=uk

Debate Europe
Exprimă-ţi punctul de vedere pe forumul „Debate Europe” „Debate Europe” este noul site al
Comisiei Europene unde cetăţenii pot să-şi facă cunoscute ideile, speranţele şi îngrijorările
pe teme cum ar fi energia, schimbările climatice, dialogul intercultural şi viitorul Europei.
Dezbaterea este doar unul dintre cele trei canale pe care Comisia Europeană le foloseşte
în mod activ pentru ascultarea şi promovarea unui dialog cu cetăţenii săi: Democraţie Dialog - Dezbatere.
Înscrie-te şi participă la orice dezbatere pentru a-ţi exprima opiniile şi intră în direct cu
comisarii UE pe: http://europa.eu/debateeurope/index_en.htm
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Competitia capitalele verzi ale Europei
Toate oraşele din Uniunea Europeană cu o
populaţie mai mare de 200.000 de
locuitori îsi pot depune candidatura
pentru premiul Capitala verde a Europei
2012 şi 2013.
Pentru acest concurs se acceptă
candidaturi de la toate cele 27 de state
membre, de la ţările candidate (Turcia,
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi
Croaţia), precum şi din partea ţărilor din
Spaţiul Economic European (Islanda,
Norvegia şi Liechtenstein).
Premiul pentru capitalele verzi ale
Europei se acordă oraşelor care
promovează cel mai intens un stil de viaţă
urban cu impact minim asupra mediului.
Candidaturile vor fi evaluate pe baza a 11
criterii de mediu, inclusiv a contribuţiei
locale la combaterea schimbărilor
climatice, a producţiei şi gestionării
deşeurilor, a stării naturii şi biodiversităţii,
a calităţii transportului, aerului şi apei.
Oraşele se pot înscrie prin intermediul
unui formular online. Termenul limită
pentru înscriere, atât pentru titlul din
2012, cât şi pentru cel din 2013, este 1
februarie 2010. Câştigătorii vor fi anunţaţi
în octombrie 2010.
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Juriul este format din reprezentanţi ai
Comisiei Europene, ai Agenţiei Europene
de Mediu şi ai principalelor organizaţii de
mediu europene şi internaţionale.
Oraşe mai verzi
În prezent, patru din cinci europeni trăiesc
în zone urbane şi calitatea vieţii lor este
direct influenţată de starea mediului
urban. Premiul Capitala verde a Europei a
fost conceput ca o iniţiativă de promovare
şi de recompensare a eforturilor, de
stimulare a activităţilor ecologice ale
oraşelor şi de prezentare şi încurajare a
schimbului de bune practici între oraşele
europene.
Stockholmul şi Hamburgul au fost
desemnate primele oraşe câştigătoare ale
premiului Capitala verde a Europei în
februarie anul acesta. Capitala suedeză va
fi Capitala verde a Europei în 2010,
urmată de Hamburg în 2011. Aceste două
oraşe au fost alese drept model pentru
restul Europei pentru că au aplicat, pentru
cetăţenii lor, măsuri de îmbunătăţire a
mediului urban, printre care se numară şi
acţiuni ambiţioase de reducere a poluării
aerului, a congestiilor de trafic şi a
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Noi standarde de siguranţă pentru
produsele de dormit pentru nou-născuţi şi
copii mici
Accidentele asociate paturilor de copii
sunt responsabile în fiecare an de mai
multe decese ale copiilor decât cele
asociate oricărui alt produs de îngrijire a
copiilor. Conform Bazei de date europene
privind traumatismele, în Uniunea
Europeană s-au produs, între 2005 şi
2007, 17 000 de accidente în care au fost
implicaţi copii cu vârste între 0 şi 4 ani
aflaţi într-un pat de copii. În pofida
frecvenţei accidentelor grave, uneori
fatale, cauzate de saltelele paturilor de
copii, apărătoarele laterale pentru
paturile de copii, paturile de copii
suspendate, plapumile pentru copii şi sacii
de dormit pentru sugari, în momentul de
faţă nu există standarde de siguranţă ale
UE destinate acestor produse.
Din acest motiv UE a introdus noi
standarde de siguranţă pentru produsele
de dormit pentru copii - plapumi, saci de
dormit şi saltele pentru paturi de copii care ar trebui să prevină o mare parte a
accidentelor asociate paturilor de copii.
Astfel in luna octombrie s-a primit unda
verde din partea statelor membre ale UE
pentru introducerea de noi reguli.
Noile standarde propuse vor reduce riscul
de accidentare, de exemplu, prin sufocare
cu părţi laxe, imobilizarea unui copil
datorită unui design necorespunzător al
unei saltele pentru pat de copii sau
asfixierea cauzată de corzi sau bucle. Se
Centrul Europe Direct Timis
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vor introduce şi alte standarde necesare,
cum ar fi cerinţe referitoare la stabilitate
şi design, care să vizeze reducerea riscului
de căderi şi de leziuni asociate paturilor
de copii suspendate.
Comisarul european pentru protecţia
consumatorilor, Meglena Kuneva, a
declarat: „Este la latitudinea fiecărui
parinte sau a fiecărei persoane care se
ocupă cu îngrijirea copiilor să hotarască
care este cea mai buna modalitate de a
asigura siguranţa copiilor. Preocuparea
noastră este aceea ca părinţii care aleg să
utilizeze aceste produse să nu trebuiască
să-şi facă griji cu privire la siguranţa
acestora. Trebuie să fim vigilenţi în ceea
ce ii priveşte pe cei mai vulnerabili
consumatori. Instrucţiunile trebuie să fie
foarte clare, produsele trebuie să fie
efectiv cât mai sigure posibil şi trebuie să
treaca cu succes toate testele de siguranţă
necesare.”
Principalele riscuri asociate cu aceste
produse sunt:
Saltele de paturi pentru copii. Principalele
riscuri
sunt
imobilizarea
si
inflamabilitatea. De exemplu, imobilizarea
unui sugar datorită unor probleme de
design, cum ar fi dimensiunile neadecvate
– salteaua este prea mica şi lasa goluri în
care copilul poate fi imobilizat sau se
poate sufoca. De asemenea, sunt de

menţionat riscurile generate de lipsa
îndeplinirii
cerinţelor
privind
inflamabilitatea.
Sacii de dormit pentru sugari şi
apărătoarele laterale pentru paturi de
copii.
Principalele
riscuri
sunt
strangularea, sufocarea şi înecarea,
datorate corzilor, buclelor, părţilor
detaşabile sau materialelor de umplutură
devenite laxe.
Plapumile pentru copii. Principalele
riscuri sunt sufocarea şi hipertermia. În
lipsa unor informaţii privind siguranţa
adecvate, ele pot contribui la creşterea
incidenţei sindromului de deces subit al
sugarilor (SIDS) ca urmare a supraîncălzirii
şi asfixierii.
Paturi de sugari suspendate. Principalele
riscuri sunt sufocarea, imobilizarea şi
lezarea
datorate
unui
design
necorespunzător – mai exact, instabilitate
sau lipsa integrităţii structurale (pentru
paturile suspendate).
Context
Nou-născuţii dorm, în medie, 16 ore pe zi,
iar copiii cu vârste între 3 si 5 ani dorm 11
– 13 ore pe zi. În primii cinci ani din viaţă,
sugarii şi copiii mici petrec în spaţiul
destinat somnului cel puţin jumatate
dintr-o zi sau chiar mai mult. Produsele
destinate spaţiului de dormit trebuie să fie
sigure, deoarece acesta este spaţiul în
care sugarii şi copiii mici sunt cel mai
frecvent lăsaţi nesupravegheaţi timp
îndelungat.
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Propuneri
Noile standarde UE vor introduce noi
cerinţe de siguranţă destinate a
îmbunătăţi siguranţa generală a acestor
produse. De exemplu, saltelele pentru
paturi de copii vor trebui să fie concepute
astfel încât să se minimizeze riscurile de
imobilizare sau asfixiere, prin asigurarea
lipsei golurilor dintre saltea şi baza patului
şi prin reducerea posibilităţii ca salteaua
să fie ridicată cu uşurinţă de copiii aflaţi în
pat. Nu se va permite ca sacii de dormit
pentru copii, plapumile pentru copii şi
apărătoarele laterale pentru paturi de
copii să aibă corzi, bucle, părţi mici
detaşabile sau margini ascuţite care ar
putea determina strangulare, sufocare sau
alte leziuni.
Comisia SUA pentru siguranta produselor
destinate consumatorilor (CPSC), 2009

