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Întâlnire interactivă la sediul DAS Oradea

Flash rutier

Direcţia de Asistenţă Socială Oradea a marcat Ziua
Internaţională a Persoanelor
cu Dizabilităţi, care se sărbătoreşte în fiecare an, la data
de 3 decembrie, printr-o întâlnire specială.

Un șofer de 63 de ani, din Oradea, a accidentat mortal o femeie de 64 de ani pe Bulevardul
Dacia. Accidentul a avut loc luni, 2 decembrie,
la ora 07.15. Şoferul orădean, în timp ce conducea un autoturism pe direcția strada Transilvaniei - Șoseaua Borșului, a accidentat mortal
o femeie de 64 de ani, din Oradea, care s-a
angajat în traversarea străzii prin loc nepermis
și fără să se asigure, venind din partea stângă a direcției de deplasare a autoturismului.
Circulaţia a fost blocată pe segmentul respectiv
de stradă până la finalizarea cercetării la faţa
locului. Polițiștii Biroului Rutier Oradea continuă ancheta în caz.

Despre persoanele
cu dizabilități
Astfel, la sediul DASO, a
avut loc o întâlnire interactivă,
solicitată de mamele fetelor cu
dizabilităţi, la care invitat special a fost Alin Bodog, medic
primar ginecolog.
În deschidere, directorul
DAS Oradea, Arina Moş, a
precizat: „Doresc să-i mulţumesc doamnei Simona Zlibuţ,
preşedinta Asociaţiei SOS
Autism, la iniţiativa căreia are
loc acest eveniment, şi, nu în
ultimul rând, domnului doctor
Alin Bodog, care a acceptat
invitaţia noastră şi a venit azi,
aici, să răspundă la toate întrebările. Sunt bucuroasă să mă
reîntâlnesc cu dumneavoastră
şi îmi doresc, aşa cum am mai
precizat şi la celelalte întâlniri,
să ne cunoaştem mai bine, să
vă cunoaşteţi dumneavoastră
mai bine, şi să ne împărtăşim
necazurile şi bucuriile.”
Tema abordată a fost una
delicată, motiv pentru care s-a
şi solicitat această întrevedere
şi anume: afecţiunile ginecologice la fetele şi femeile cu

Pentru asociațiile
și fundațiile din Oradea

Ajutoare
financiare

Asociaţiile şi fundaţiile care
furnizează servicii sociale în
Oradea organizează, în fiecare an, cu prilejul Sărbătorilor
de Iarnă, evenimente în beneficiul persoanelor asistate în
cadrul acestor organizaţii (copii, tineri, persoane vârstnice,
persoane cu dizabilităţi etc.)
Pe parcursul anului, Direcţia
de Asistenţă Socială Oradea
desfăşoară activităţi în colaborare cu aceste asociaţii şi fundaţii, în baza unor protocoale de
colaborare, activităţi în beneficiul întregii comunităţi.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 952 din
28.11.2019, s-a aprobat, din bugetul de cheltuieli al DAS Oradea, alocarea sumei de 19.500
lei pentru13 asociaţii şi fundaţii
din municipiul Oradea pentru
organizarea unor evenimente
cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă,
pentru persoanele asistate în cadrul acestor organizaţii. n

Accident mortal în Oradea

La spital, după ce a intrat
în copac

Duminică, 1 decembrie, la ora 06.45, pe DN
19, pe raza comunei Tămășeu, un tânăr de 22
de ani, din Diosig, în timp ce conducea un
autoturism, a pierdut controlul asupra direcției
de deplasare, a părăsit carosabilul prin partea
dreaptă și s-a lovit de un copac. În urma accidentului rutier, conducătorul autoturismului a
suferit multiple leziuni, pentru îngrijirea cărora
a fost transportat la spital. De asemenea, un
tânăr de 19 ani, din Diosig, pasager în autoturism, a suferit leziuni mai ușoare. Polițiștii
rutieri bihoreni continuă cercetările.
DASO a marcat Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi

handicap grav, care nu reuşesc,
în cele mai multe cazuri, să descrie simptomele durerilor sau
a stărilor prin care trec.
Doamnele prezente la întâlnire au aflat importanţa prevenţiei cancerului de col uterin
şi a altor afecţiuni ginecologice, a administrării vaccinului
Human Papilloma Virus şi a
perioadei de administrare a
acestuia, dar au primit și sfaturi în ceea ce priveşte modalitatea de abordare a celor mai

mici simptome ale bolii.
„Femeile și fetele cu handicap sunt private, mult prea
adesea, printre altele, de accesul la programele de educaţie
sexuală, de participare la viața
publică, neputând să ia decizii
privind propriile vieți. Prin
această întâlnire, am dorit să
ne asigurăm că toate femeile şi fetele cu handicap își pot
exercita capacitatea juridică,
prin luarea propriilor decizii,

beneficiind de sprijin şi sfaturi
de la profesionişti, atunci când
doresc, în ceea ce privește tratamentul medical sau terapeutic”, transmit reprezentanții
DAS Oradea, organizatorii
evenimentului.
Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi este şi
un prilej de sărbătoare pentru
toate persoanele care reuşesc
sau încearcă să treacă peste un
handicap.
n R.C.

„Împreună pentru o viață în siguranță!”

Proiectul Venus

Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bihor implementează,
în calitate de partener local, proiectul „Venus - Împreună pentru o viață în siguranță!”
Proiectul, în ansamblul său, are ca scop prevenirea și combaterea fenomenului violenței
domestice, prin crearea și dezvoltarea unei
rețele naționale inovative integrate de locuințe
protejate pentru transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și
combaterea fenomenului violenţei domestice.
În cadrul rețelei naționale inovative integrate
de 42 de locuințe protejate (o locuință la nivel
de judeţ + municipiul Bucureşti) se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul locuințelor protejate, după
caz: cazare temporară, servicii de consiliere
psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație,
furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere,
formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socioprofesionale, măsuri de acompaniament etc.,
în concordanţă cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice.
Astfel, în acord cu obiectivul general al proiectului, în Bihor, va fi înființată o locuință protejată care va furniza servicii pentru un număr
de șase victime ale violenței domestice/an. De
asemenea, la nivelul județului vor fi înființate
servicii integrate complementare: grup de suport și cabinet de consiliere vocațională care
vor furniza servicii atât pentru persoanele

găzduite în locuința protejată, cât și pentru alte
victime din comunitate. Grupul de suport va
avea ședințe săptămânale cu aproximativ zece
victime/ședință pentru o perioadă de șase luni/
grup. Cabinetul de consiliere vocațională va
organiza ședințe individuale cu minim 50 de
beneficiari/an.
În vederea implementării activităților asumate prin Acordul de Parteneriat,DGASPC
Bihor are alocat un buget în valoare de
1.137.174,76 lei, contribuția proprie fiind în valoare de 22.743,50 lei.
Solicitantul în cadrul acestui proiect este
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse
între Femei și Bărbați, iar partenerii locali sunt
42 de instituții ale administrației locale.
Proiectul, derulat începând din data de 1 iunie 2019, este în valoare totală de 51.080.375,72
lei, fiind cofinanțat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, și
are o durată de 48 de luni.
n R.C.

Acroșaj pe DN 79

Sâmbătă, 30 noiembrie, la ora 22.40, pe DN
79, în afara localității Mădăras, o femeie de
32 de ani, din Salonta, în timp ce conducea un
autoturism pe direcția Oradea - Salonta, nu a
păstrat o distanță corespunzătoare în timpul
deplasării față de un autoturism, condus în
aceeași direcție de un bărbat de 45 de ani, din
Tulca, județul Bihor și a intrat coliziune cu
acesta. În urma accidentului, o femeie de 49 de
ani și o alta de 25 de ani, ambele din Salonta, pasagere în primul autoturism, au suferit
leziuni ușoare.

La volan, fără permis

Tot sâmbătă, la ora 01.40, pe DN 1, în
Tileagd, un tânăr de 26 de ani, din Oradea, în
timp ce conducea un autoturism, fără a poseda
permis de conducere pentru nicio categorie de
autovehicule, dinspre Oradea spre Aleșd, într-o
curbă la dreapta a pierdut controlul asupra
direcției, a părăsit partea carosabilă, s-a răsturnat în șanțul din partea stângă a direcției sale
de deplasare și s-a lovit de un copac. În urma
accidentului rutier, atât conducătorul autoturismului, cât și doi minori de 13 și 12 ani, ambii
din Oradea, pasageri în autoturism, au suferit
leziuni ușoare.
Polițiștii Compartimentului Rutier Aleșd
continuă cercetările. n

Ziua Internațională
a Persoanelor cu Dizabilităţi

„Inimi pentru inimi”

Astăzi, 3 decembrie, cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont”
Oradea organizează o serie de activități
interesante, în cadrul Proiectului interjudeţean ,,Inimi pentru inimi”, inclus în CAERI
al MEN, la poziţia 327.
Astfel, în Parcul 1 Decembrie din Oradea,
de la ora 11.30, va avea loc „Activitatea de
solidaritate”, iar de la ora 15.00, la Biblioteca
Judeţeană „Gheorghe Șincai”, este programată
Conferinţa interjudeţeană cu tema „Împreună
pentru integrare, toleranţă și acceptare”, ediția
I.
Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi („International Day of People with Disability”) este marcată anual la 3 decembrie, cu
scopul de a promova şi implementa programele
destinate îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru aceste categorii sociale defavorizate.
n L.I.

