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10 octombrie - Ziua mondială a sănătăţii mintale

La capitolul sănătate mintală,
România stă cel mai bine din UE

Anual, pe 10 octombrie, se
marchează Ziua mondială a
sănătăţii mintale. A fost
stabilită, în 1992, de către
Federaţia Mondială pentru
Sănătate Mintală (World
Federation for Mental Health -
WFMH), pentru a creşte gradul
de conştientizare şi educare, la
nivel mondial, în privinţa
sănătăţii mintale. Potrivit
statiscticilor Organizației
pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică
publicate în 2016, în ceea ce
privește prevalența bolilor în
UE, dacă media comunitară
era de 17,3% - adică mai bine
de 1 din 6 europeni suferă de
o formă de boală mintală,
Finlanda se clasa pe cel mai
nedorit loc, cu 18,8%, iar
România stătea cel mai bine,
având cea mai mică
prevalență - 14,3%.
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Constanța

Primăria dotează școlile 
cu sisteme de

supraveghere video
Primăria Municipiului
Constanța sprijină unitățile de
învățământ care vor să
doteze clădirile cu sisteme de
supraveghere video.
Siguranța copiilor, indiferent
că vorbim despre preșcolari
sau elevi, este o prioritate atât
pentru cadrele didactice, cât
și pentru municipalitate. Până
în momentul de față toate

școlile care au făcut astfel de
solicitări au primit finanțare
din partea Primăriei.
Menționăm că unitățile de
învățământ pot achiziționa
astfel de echipamente care să
asigure supravegherea
elevilor în timpul orelor de
curs atât din finanțărea de
bază, cât și din cea
complementară.
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Primăria Municipiului Constanța anunță că,
începând cu data de 21 octombrie 2019,
constănțenii pot depune formularele de
Cerere  și declarație pe proprie răspundere
pentru acordarea ajutorului pentru

încălzirea locuinței în sezonul rece
noiembrie 2019 - martie 2020. Cererile se
depun la diferite birouri aparținând
Primăriei, în funcție de modalitatea de
încălzire. Detaliile, în pagina 8.

Campania anului
2019 a Federației
Mondiale pentru
Sănătate Mintală
are ca temă
‘’Promovarea
sănătății mintale și
prevenirea
suicidului’’

În Australia, la Perth
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