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„Împreună împotriva bullying-ului!”
Echipa de baschet CSM Oradea s-a
alăturat demersurilor preventive ale
polițiștilor bihoreni. Fair-play-ul va ﬁ
promovat azi, de sportivii orădeni, în cadrul unui meci de baschet.

Pe parcursul anului şcolar 2018 – 2019,
Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, prin
Compartimentul de Analiză și Prevenire a
Criminalității, în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Bihor și cu Centrul Județean
de Resurse Psihopedagogice Bihor derulează
proiectul educativ ,,Împreună împotriva bullying-ului! Să luăm atitudine!”, destinat prevenirii fenomenului de bullying* în rândul
elevilor de gimnaziu. Proiectul, desfășurat în
50 de unități școlare gimnaziale din județul
Bihor, își propune creşterea gradului de conştientizare a copiilor, părinţilor, cadrelor didactice şi a comunității locale cu privire la
efectele negative ale fenomenului de bullying
în rândul elevilor și modelarea unor atitudini
şi deprinderi de comportament prosocial în
rândul acestora. Pentru a promova mesajul

proiectului preventiv, polițiștii i-au invitat să
se alăture acestui demers pe baschetbaliștii
de la CSM Oradea. De asemenea, s-au alăturat campaniei preventive și magicienii orădeni Eduard și Bianca. Astfel, în perioada
următoare, echipa de baschet CSM Oradea
va participa, alături de polițiștii bihoreni,
la activități preventive desfășurate în școli,
pentru a promova fair-play-ul. De asemenea,
sportivii orădeni vor promova mesaje antibulying, prin intermediul unui scurt ﬁlmuleț
preventiv, realizat de polițiștii de prevenire
bihoreni, în care baschetbaliștii orădeni se
vor implica direct. Meciul pe care echipa
CSM Oradea îl va disputa astăzi, 29 martie
a.c., începând cu ora 17.15, va ﬁ dedicat campaniei ,,Împreună împotriva bullying-ului!
Să luăm atitudine!”. Sportivii orădeni vor
intra pe teren echipați în tricouri dedicate
acestui proiect, inscripționate cu sloganul
campaniei. Tricourile vor ajunge, ulterior,
la copiii din public, însoțite de autografe. Și
magicienii Eduard și Bianca vor participa la
realizarea ﬁlmulețului preventiv care, ulteri-

or, va ﬁ promovat atât în întâlnirile derulate
de polițiștii bihoreni în școli, cât și în mass
– media. Magicienii vor demonstra, printrun joc de magie, simbolic, în fața copiilor
pe care îi vor vizita în școli, consecințele pe
care le au hărțuirea și agresivitatea verbală
asupra suﬂetului unui copil. Până în prezent,
polițiștii de prevenire bihoreni, alături de
profesori și psihologi, au desfășurat peste
120 de activități preventive în cele 50 de școli
din județul Bihor, în care au fost implicați
activ peste 4.000 de elevi, profesori și psihologi. Prin intermediul activităților realizate
de-a lungul anului școlar de politiști, profesori, psihologi, alături de copii, se dorește
informarea și conștientizarea publicului țintă
cu privire la diversele tipuri de violenţă: ﬁzică, verbală și psihologică. În activitățile
interactive desfășurate, polițiștii și partenerii de program au prezentat copiilor tipurile de comportament agresiv, i-au făcut să
înțeleagă diferența dintre fenomenul de bullying și cel de cyberbullying, care reprezintă
hărțuirea din mediul online şi le-au prezentat
consecințele negative ale ﬁecăruia. 

Organizația Medici fără Frontiere

Caută români pentru
misiuni de salvare
Organizația Medici fără Frontiere caută medici și farmaciști
dar și specialiști în resurse umane și logistică – aprovizionare,
pentru misiuni de salvare. Costurile de transport, vize, cazare,
diurnă, vaccinuri sunt acoperite
de organizație. Misiunile pot
dura între 1 și 12 luni și sunt
plătite.
Cei care doresc să se implice
trebuie să ﬁe capabili să se adapteze la situații noi, să ﬁe apți să improvizeze, rezistenți la stres și să
aibă cunoștințe de engleză și/sau
franceză. Costurile de transport,
vize, cazare, diurnă, vaccinuri
sunt acoperite de organizație. Misiunile pot dura între 1 și 12 luni
și sunt plătite, deși nu salariul ar
trebui să ﬁe motivația celor care
aplică, ci faptul că-i pot ajuta pe
cei care au nevoie de acces la servicii de sănătate.
În ultimii 5 ani, 35 de români au
fost recrutați de organizația Medici fără Frontiere, iar în acest moment, 5 români se aﬂă în misiuni
în țări precum Yemen, RD Congo
sau Liban.
„Lucrul pe teren în misiunile
Medici fără Frontiere cere pasiune, spirit umanitar și competență
profesională – trei atribute foarte
bine reprezentate printre colegii
români și trei motive pentru noi

să continuăm să recrutăm din România” spune Laura Spannocchi,
responsabilă cu recrutarea personalului medical, din partea Medici
fără Frontiere, Departamentul de
Resurse Umane, Viena, Austria.
Lista joburilor disponibile, a
cerințelor și a procesului de recrutare se găsește pe site-ul medicifara-frontiere.ro.
Medici fără Frontiere este
o
organizație
umanitară
internațională creată de medici
și jurnalisti, care a luat naștere
în 1971 în Franța. Oferă ajutor
imparțial oamenilor afectați de
conﬂicte armate, epidemii, dezastre naturale și celor care nu au
access la îngrijire medicală, indiferent de etnie, religie, sex sau aﬁliere politică. În 1999, Medici fără
Frontiere a primit Premiul Nobel
pentru Pace. Astăzi este prezentă în peste 70 de țări din întreaga
lume.
Uneori, Medici fără Frontiere ia
atitudine pentru a îndrepta atenția
publicului către crize actuale intrate într-un con de umbră, pentru a-i face pe oameni să devină
conștienți de abuzurile ce au loc în
lume, pentru a critica inegalitățile
din sistemul de acordare de îngrjiri medicale și pentru a combate
încercarea politicului de a proﬁta
de pe urma acțiunilor umanitare.
 V.I.

comemorări



Ne amintim cu tristeţe
clipa când în urmă cu şapte ani
a trecut spre cele veşnice dragul nostru
TRAIAN HERLAŞ.
Slujba de pomenire va avea
loc sâmbătă, 30 martie, ora
10.00, la Biserica cu Hramul
Sf. Mucenic Dimitrie. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Familia îndurerată. (9276)





S-au scurs 5 ani de la

trecerea în veşnicie a bunei
noastre bunici, mame şi soţie,
prof. RODICA HÎRCA.
RODICA,
îşi petrece viaţa de după
moarte alături de ceilalţi ai
noştri în ceruri. O păstrăm vie,
mai mult ca oricând, în inimile
noastre. Lipsa ei o simţim mereu, gândurile bune ne copleşesc zilele. Ne rugăm bunului
Dumnezeu să o aibă în grija Sa,
să-i dea odihnă şi să-i vegheze
somnul de veci. Parastasul de
pomenire va avea loc sâmbătă,
30 martie 2019, de la ora 9.00,
la Catedrala Sfântul Nicolae.
Mulţumim tuturor celor care îi
vor dărui un moment de aducere aminte, rude, prieteni, colegi
şi cunoscuţi. Miruna, Alexandra, Adana, Luminiţa şi Florian. (9262)

Se împlinesc 5 ani de
când a plecat la cele veşnice tatăl, socrul şi bunicul nostru
NICOLAE ALB,
(Lăptarul) din Săbolciu. Recunoştinţă celor care îşi vor
aduce aminte de el. Familia.
(9277)



„Viața cunoaște scene
și se spune că este împărțită în
acte, dar cortina se lasă o singură dată”. (Mircea Eliade)
Pentru dragul nostru ﬁu,
CĂLIN LUNGU,
cortina s-a lăsat cu 4 ani în
urmă, la 1 aprilie când amintiri dragi, multă durere, lacrimi și dor nestins este tot
ce ne-a rămas. Soarta cruntă
și necruțătoare ne-a despărțit
pentru totdeauna de neprețuitul
nostru ﬁu, tată, frate, cumnat.
Așezăm cu toții pe tristul tău
mormânt ﬂorile neuitării udate cu lacrimi și regrete. Parastasul de pomenire va avea loc
sâmbătă, 30 aprilie, ora 10.00,
la Biserica Militară. Mama și
tata, Mihai și Rodica Lungu,
Sorana-soră, ﬁicele Alexandra
și Ilinca, nepoatele Cezara și
Dania, nepotul Vlad și cumnatul Dan. (2191)



Trecerea timpului nu

aduce uitarea, ci adâncește dorul și durerea în suﬂetele noastre, la împlinirea a 7 ani de
când a plecat dintre noi bunul
nostru soț, tată, socru și bunic,
DUMITRU SĂRAC.
Cât a trăit l-am iubit, cât
vom trăi îl vom purta în suﬂet
și gând. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Soția Florica,
ﬁul Mircea cu soția Mihaiela,
nepoții Ionuț și Maria. (2190)



În urmă cu 27 de ani

te-ai dus spre o lume de liniște
și pace, dragul nostru nepot și
verișor,
SANDU MALIȚA.
Ne-au rămas bunătatea, dragostea și respectul tău. Dumnezeu să te odihnească în pace,
alături de cei dragi, părinți, frați
și surori. Mătușa Elena Lucaci
cu verișorul dr. Radu Lucaci și
Edy, din Oradea. (2193)

