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Toate au efecte de-a 
dreptul devastatoare asu-
pra sănătății și vieții co-
pilului și a adolescentu-
lui. Însă ultima dintre ele, 
dependența digitală, du-
ce adeseori la abuzul fi-
zic și emoțional, practici 
sexuale anormale și ex-
cesive etc., lucruri pe care 
părinții de cele mai mul-
te ori fie nu le sesizează 
din timp, fie nu le iau de-
loc în seamă, până când 
copilul nu ajunge într-o 
situație critică, disperată, 
din care poate că nici nu 
mai are cum să fie salvat. 
Nu puțini sunt copiii care, 
 de-a lungul timpului, au 
dispărut în mod misterios 
după discuții avute în me-
diul online cu necunoscuți, 
au fost abuzați sexual și 
apoi șantajați. Pentru a 
veni în sprijinul copiilor și 
tinerilor în vederea evită-
rii unei astfel de situații și, 
mai ales, pentru a com-
bate dependența digita-
lă, dependența de țigări, 
de substanțe interzise,  
Federația  Filantropia a 
Patriarhiei Române pre-
gătește specialiști care 
să-i consilieze. Luni, pe 6 
iulie, organizația a dema-
rat seria sesiunilor de for-
mare profesională organi-
zate în cadrul programului 
de formare profesională, 
specializarea “Consilier în 
domeniul adicțiilor”. Pri-
ma sesiune de acest gen 
a avut loc la București, la 
Centrul Național de For-
mare Continuă “Dumi-
tru Stăniloaie”, și s-a bu-
curat de prezența a 14 
participanți, psihologi, 
asistenți sociali, cadre 
medicale, reprezentanți 
ai organizațiilor membre 
ale Federației Filantropia. 
“Prin parcurgerea aces-
tui tip de curs, aceștia 
vor dobândi competențe/

abilități specifice cu privi-
re la: competențe infor-
matice, sociale și civice; 
menținerea integrității și 
siguranței beneficiarilor; 
planificarea activităților; 
comunicarea cu benefi-
ciarii; participarea la lu-
crul în echipa multidisci-
plinară; gestionarea ac-
telor și documentelor be-
neficiarilor; prevenirea 
și informarea tinerilor și 
adulților privind proble-
matica dependenței; con-
silierea persoanelor afec-
tate direct sau indirect de 
dependență; îndrumarea 
pacientului pentru stabi-
lirea tratamentului; mo-
nitorizarea pacientului în 
timpul tratamentului de 
dezintoxicare și post-tra-
tament. Cursul “Consili-
er în domeniul adicțiilor”, 
cod COR 263502, este 

autorizat de Autoritatea 
Națională de Calificări și 
se va finaliza cu examen 
de absolvire”, informează 
Federația Filantropia. 

Singurul curs 
de consilieri 
în domeniul 
adicțiilor, 
autorizat de ANC

Unul dintre module 
este dedicat combaterii 
dependențelor digitale în 
rândul copiilor și tinerilor. 
Cursul se adresează per-
soanelor licențiate în do-
meniul socio-medical, ca-
re vor să lucreze sau ca-
re sunt angajate în cen-
tre de zi, centre de plasa-
ment în regim de urgență 
și rezidențiale, scoli de re-
educare, așezăminte so-

ciale și alte instituții, ca-
re au ca beneficiari copii 
și tineri cu diverse adicții 
(n.r. - dependențe). Cer-
tificatul obținut la fina-
lul cursului este recu-
noscut la nivel național 
și este autorizat de că-
tre Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale și Minis-
terul Educației Naționale. 
Autorizarea și organizarea 
programului de formare 
profesională a fost posi-
bilă prin finanțarea ofe-
rită de International Ort-
hodox Christian Charities 
(IOCC). De altfel, în pre-
zent, este singurul curs 
de acest tip autorizat de 
Autoritatea Națională de 
Calificări (ANC) – Ministe-
rul Educației și Cercetării. 

60 de profesioniști 
vor putea oferi 
îndrumări și 
sprijin calificat 

Potrivit aceleiași sur-
se, cursul are ca scop 
 final specializarea a 60 de 
profesioniști în domeniul 
adicțiilor, cu accent princi-
pal pe combaterea și pre-
venirea adicțiilor digita-
le în rândul copiilor și ti-
nerilor. Toate sesiunile de 
formare se vor organiza 
ținând cont de măsurile 
de prevenire a răspândi-
rii infecției cu noul coro-
navirus SARS-CoV-2, con-
form Ordinului nr. 1.228 
din 3 iulie 2020 și a al-
tor Ordonanțe emise an-
terior. Federația Filantro-
pia va respecta toate re-
gulile de distanțare fizi-
că, a principiilor și mă-
surilor generale prevă-
zute (măști de protecție, 
soluție dezinfectantă, sca-
une distanțate etc.).
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Patriarhia Română 
susține păstrarea 

statutului de 
muzeu pentru 
Basilica Sfânta 

Sofia din Istanbul 

Patriarhia Română îşi exprimă susţinerea 
pentru menţinerea ca muzeu a Basilicii Sfânta 
Sofia din Constantinopol (Istanbul), precum 
şi solidaritatea cu toţi cei care „apără acest 
simbol“ al Bisericii Ortodoxe universale. 
Prezentam şi noi, în cele ce urmează, 
mesajul integral adresat miercuri, 8 iulie, de 
către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Române, Sanctităţii Sale Bartolomeu, 
Arhiepiscopul Constantinopolului  – Noua 
Romă şi Patriarh Ecumenic!  

Consilieri care-i scapă pe copii și 
tineri de dependențe

Federația Filantropia pregătește…

Una dintre problemele critice ale lumii 
moderne, care afectează în special copiii 
şi tinerii, este depedenţa. Astăzi, ne 
confruntăm tot mai mult cu dependenţa 
de droguri, care este din ce în ce mai 
răspândită chiar şi la adulţi, cu dependenţa 
generată de fumat, consumul băuturilor 
alcoolice şi chiar a alimentelor şi mai 
ales, cu dependenţa utilizării eronate a 
internetului pentru relaţionarea în mediul 
online. 
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“Demersul Patriarhiei 
Române are în vedere va-
loarea inestimabilă a aces-
tei basilici, unanim recu-
noscută ca simbol al cre-
dinței și civilizației creștine 
și al artei universale, ceea 
ce a determinat înscrierea 
sa de către UNESCO în pa-
trimoniul cultural univer-
sal, în anul 1985. În acest 
context, Patriarhul Româ-
niei își exprimă solidarita-
tea cu toți cei care apă-
ră acest simbol al Bisericii 
Ortodoxe universale. Prin 
demersul Bisericii Ortodo-
xe Române, membrii Sfân-
tului Sinod, clerul și între-
gul popor român dreptcre-
dincios din România expri-
mă un sprijin concret față 
de Patriarhia Ecumenică, 
în apărarea statutului actu-
al al Basilicii Sfânta Sofia”, 
a transmis Preafericitul Pă-
rinte Patriah Daniel,  într-o 
scrisoare adresată Patriar-
hului Ecumenic.

Hagia Sophia, cea 
mai importantă 
catedrală a 
creștinătății timp 
de 900 de ani

În Turcia se rediscu-
tă statutul Basilicii Sfân-

ta Sofia din Constantino-
pol (Istanbulul de astăzi) 
care este o clădire simbol 
pentru creștinism. Patri-
arhia Ecumenică  le-a ce-
rut autorităților din Tur-
cia să păstreze statutul 
actual de muzeu pentru 
acest monument. Patri-
arhul ecumenic Bartolo-
meu, liderul spiritual al 
celor aproximativ 300 de 
milioane de creștini orto-
docși din lumea întrea-
gă, a mărturisit că trans-
formarea Catedralei Sfân-
ta Sofia într-o moschee 
i-ar dezamăgi pe creș-
tini și ar provoca o „pră-
pastie“ între est și vest. 
Hagia Sophia a fost cea 
mai importantă catedra-
lă a creștinătății timp de 
900 de ani, înainte de a fi 
transformată în moschee, 
timp de 500 de ani, pâ-
nă în 1934 când a deve-
nit muzeu. 

P.S. – Înaintea în-
chiderii ediției noas-
tre, un tribunal din 
Istanbul i-a anu-
lat acesteia statu-
tul de muzeu, deschi-
zând astfel calea spre 
transformarea ei în 
moschee.


