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Luni 16 
11°C | 4°C
Soare, nori

Marți 17 
11°C | 3°C
Soare, ploaie

Miercuri 18 
10°C | 7°C
Soare, ploaie

Joi 19 
9°C | 3°C
Soare, nori

Vineri 20 
8°C | 1°C
Soare, nori

Sâmbătă 21 
6°C | 3°C
Soare, nori

Duminică 22 
7°C | 1°C
Soare, nori

16 - 22 noiembrie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Șansa de a-ți crește veniturile este foarte ma-
re. Apar schimbări în modul de lucru în sensul 
că vei lucra mai inteligent și nu mai greu, ceea 
ce va duce la îndeplinirea unui vis mult 
așteptat. Starea ta de spirit este foarte bună, 
te simți energic și ai poftă de aventură. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Spune da propunerilor pe care le vei avea, pen-
tru că vei primi câteva care nu sunt de refuzat! 
Ești în atenția tuturor și vei fi văzut ca un lider, 
cel mai probabil datorită șarmului tău irezistibil. 
Ceva te va face să te comporți diferit cu toată lu-
mea. Vei fi cel care aduce buna dispoziție.  

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Tendința săptămânii este de a primi multe infor-
mații. Profită de șansă și folosește-o în avantajul 
tău pentru a-ți crea un cadru stabil atât la mun-
că cât și acasă. Calitatea interacțiunilor tale se 
va îmbunătăți considerabil și este posibil să 
întâlnești omul care-ți va schimba viața.   

 Rac 22.06 - 22.07   
Discuțiile contradictorii vor fi cele care își pun am-
prenta pe această săptămână și, în general, tu 
ești cel care le dă curs. Apar nemulțumiri legate 
de partenerul de viață sau de cel de afaceri și nu 
eziți să-ți exprimi sentimentele. Ar trebui să dai 
dovadă de mai multă diplomație în discuții!  

 Leu 23.07 - 22.08  
Te simți neapreciat de colegi sau de cei inferiori 
ție și asta te agită puțin. Încearcă să nu te lași 
influențat și păstrează-ți calmul, pentru a depăși 
această perioadă fără a regreta mai târziu deci-
ziile pe care le-ai luat, deoarece nu ești în cea 
mai bună stare de spirit.  

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Trebuie să te pregătești să faci față unei săptă-
mâni grele, cu multe provocări. Se pare că vei fi 
extrem de solicitat atât la serviciu, cât și acasă și 
asta nu pentru că ai lăsat anumite treburi nere-
zolvate, ci doar din cauză că oamenii din jur te 
văd pe tine cel care trebuie să le facă pe toate. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Viața ta sentimentală va deveni incredibil de 
emo    țională. Iubești mai mult decât de obicei și 
nu eziți în a-ți exprima sentimentele. Te vei apro-
pia foarte mult de cineva și această relație va fi 
una de durată și sinceră. Încerci să-ți dedici mai 
mult timp pentru tine și vei încerca să te relaxezi.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Săptămâna aceasta accentul se va pune pe le-
garea prieteniilor calde și solide. Ești dispus să 
oferi sentimente adevărate și să împarți o bu-
nă parte din timpul tău cu cei pe care-i iubești. 
Ești împăcat cu tine și simți că ești acolo unde 
ar trebui să fii.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Vor avea loc unele schimbări în viața ta. Fie că es-
te vorba de o relație care te nemulțumește, fie de 
un viciu, încerci să scapi de ceva. Treci printr-o 
perioadă de vindecare și restabilire a echilibrului 
emoțional și depinde de voința ta dacă vei reuși 
să-i faci față.  

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Ceva ce pare pare greu de crezut va deveni 
realitate în această săptămână și-ți va împlini 
un vis măreț. Ești pregătit să iei cele mai bune 
decizii și să faci schimbări radicale în viața ta. 
Dar, deciziile tale vor crea anumite nemul țu-
miri.      

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Echilibrul nu are loc în viața ta, pe nici un plan. Fie 
vei munci prea mult și vei uita să-ți acorzi timp li-
ber, fie că vei sta degeaba, ceva te va da peste 
cap încât să nu poți fi extrem de mulțumit de re-
alizările tale. Corpul tău îți va trimite anumite 
semnale, din cauza programului dezorganizat.  

 Pești 19.02 - 20.03 
Timpul nu este foarte favorabil pentru preocupări 
romantice și relația ta este susceptibilă să aibă 
de suferit. Vei realiza că dragostea impune anu-
mite responsabilități pentru tine și dacă nu vei fi 
capabil să te ridici deasupra acestei iritații tem-
porare este posibil să realizezi că ai rămas singur. 

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

La împlinirea a 27 de ani 
de activitate în România, 
Asociația SOS Satele 
Copiilor România lansează 
campania de strângere 
de fonduri "Ajută copiii cei 
mai afectați de pandemie", 
pentru a atrage atenția 
asupra efectelor nevăzute 
ale crizei coronavirus și a 
impactului negativ puternic 
pe termen mediu și lung 
asupra copiilor vulnerabili.

În România, 1,38 milioane de 
copii se află la risc de sărăcie sau ex-
cluziune socială, iar dintre aceștia, 
peste 700.000 trăiesc în condiții de 
sărăcie extremă. Aceste cifre sunt 
cu atât mai dramatice în contextul 
crizei coronavirus, când categorii-
le sociale vulnerabile au devenit și 
mai expuse. Pe măsură ce pande-
mia și criza economică se adâncesc, 
copiii sunt și mai supuși riscurilor: 
inegalitățile sociale și discriminarea 
devin mai puternice, crește riscul de 
abuz, neglijare sau exploatare și, în 
egală masură, crește riscul separării 
copiilor de familie, din cauza sără-
ciei. Mai mult, în mediul rural, oda-
tă cu închiderea școlilor, majorita-
tea copiilor nu au acces la educație, 
în lipsa dispozitivelor și a condițiilor 
de studiu propice. Totodată, pentru 
familiile numeroase care locuiesc 
într-o singură cameră, fără acces la 
apă curentă sau căldură, este im-
posibilă menținerea unor măsuri de 
igienă corecte, izolarea sau preve-
nirea răspândirii bolii în cadrul unei 
familii. În acest context, SOS Sate-
le Copiilor România lansează apelul 
de sprijin pentru copiii cei mai vul-
nerabili în criza provocată de noul 
coronavirus. Oricine se poate alătu-
ra cauzei cu o donație de 4 euro lu-
nar pentru copii prin SMS cu textul  
“MAMA” la 8864 sau printr-o donație 
online pe www.sos-satelecopiilor.ro.

Pandemia a accentuat 
greutățile și nevoile
Spotul campaniei aduce în prim 

plan povestea Dumitriței, o fetiță 
de 8 ani care locuiește într-un sat 
din județul Bacău. Dumi, cum es-
te alintată de familie, locuiește îm-
preună cu cei patru frați și ma-
ma într-o singură cameră. De mul-
te ori, copiii nu au mâncare sufi-
cientă, în ciuda eforturilor pe ca-
re mama le face zi de zi. Mama îi 
crește singură și lucrează cu ziua, 
dar în contextul actual este din ce 
în ce mai dificil să își găsească de 
lucru. Dumitrița este unul din cei 
peste 550 de copii susținuți anu-

al de SOS Satele Copiilor România 
prin programele de prevenire a se-
parării copiilor de familie. În fieca-
re caz în parte, pandemia a accen-
tuat greutățile și nevoile. Sunt fa-
milii greu încercate, a căror poves-
te se poate perpetua generații la 
rând. Cercul vicios al sărăciei ex-
treme poate fi întrerupt doar prin-
tr-o intervenție susținută, cu aju-
torul oamenilor de bine. Fondurile 
strânse în campanie vor fi utilizate 
pentru a oferi sprijin de urgență fa-
miliilor din programele SOS Satele 
Copiilor – alimente, produse de igi-
enă, dezinfectanți și măști, dar și 
sprijin pe termen mediu: reparații 
urgente ale locuinței, rechizite și 
îmbrăcăminte pentru copii, consi-
liere socială și parentală, pentru a 
le oferi părinților îndrumare să ai-
bă grijă de copii cât mai bine cu 
putință.

„Realitatea multor familii s-a 
schimbat în mod dramatic în ulti-
mele opt luni, în România. În timp 
ce mulți dintre noi am început să 
ne adaptăm la «noul normal», pen-
tru sute de mii de copii noua nor-
malitate înseamnă mai puține me-
se calde sau mai puține lemne de 
foc, înseamnă să fie rupți complet 
de școală și izolați mai mult de-
cât au fost vreodată. Părinții care 
se bazau doar pe venituri din mun-
ca necalificată sau cu ziua sunt mai 
neputincioși ca niciodată. Am ales 
să spunem povestea Dumitriței în 
această campanie pentru că este o 
oglindă a realității pe care o trăiesc 
majoritatea copiilor din programe-
le pe care le desfășurăm. Și oricât 
de greu ar fi să privim această rea-
litate, este necesar să o facem și să 

realizăm că fiecare dintre noi poate 
contribui la schimbare, cu un gest 
oricât de mic”, spune Diana Podaru, 
directorul general SOS Satele Copi-
ilor România.

Oricine poate ajuta  
un copilaș sărman

Printr-un SMS cu textul “MAMA” 
la 8864, oricine se poate alătu-
ra cauzei SOS Satele Copiilor cu o 
donație de doar 4 euro lunar, pen-
tru copii. Donațiile se pot face și pe 
website-ul asociației www.sos-sa-
telecopiilor.ro, în contul bancar RO-
84BACX0000001080003013 sau 
prin intermediul aplicațiilor Revo-
lut și Pago. În cazul donațiilor prin 
SMS, suma alocată cauzei este de 
4 Euro. Nu se percepe TVA pentru 
donațiile de pe abonament. 

SOS Satele Copiilor  
a venit deja în sprijinul 
a mii de familii aflate  

în situații dificile
Intervenția SOS Satele Copiilor 

are ca scop eliminarea riscului de 
separare a copiilor de părinți, prin 
rezolvarea problemelor familiei (să-
nătate, educație, locuire, ocupa-
re etc.), cu accent pe copil. Se lu-
crează unu la unu cu familii aflate 
în situații dificile, cu scopul de a îi 
ajuta și de a îi împuternici pe părinți 
să asigure creșterea și îngrijirea co-
piilor. Prin intervenția SOS, aproape 
4.000 de copii au fost sprijiniți să 
rămână în familiile biologice, cu o 
rată de succes de 99%.

AVERTISMENTUL ASOCIAȚIEI SOS SATELE COPIILOR: 

 A fost lansată campania „Ajută copiii cei mai afectați de pandemie” 

În România, 1,38 milioane de 
copii se află la risc de sărăcie 

sau excluziune socială


