
Drepturile omului constituie
coloana vertebrală a unei societăți
juste și, cu toate acestea, sunt des
ignorate sau revocate atunci când nu
convin din punct de vedere politic sau
sunt considerate obstacole în calea
obiectivelor politice, de mediu și
economice. 30 de tineri din 6 țări
europene - Italia, Spania, Croația,
Bulgaria și România - vor învăța, timp
de 9 zile, cum să-și facă auzite vocile
și să-și dezvolte competențele
necesare pentru a lupta pentru
apărarea drepturilor lor, a drepturilor
sociale și a mecanismelor lor de
protecție la nivel local, național și
european și să-i determine să lupte
pentru incluziunea socială a
persoanelor ce provin din categorii
devaforizate. Tinerii se află zilele
acestea la Constanța, în cadrul
proiectului Erasmus+  intitulat „Raise
your voice” și coordonat de Asociația
Youth Vision. Pe tot parcursul
proiectului, tinerii vor fi implicați în
activități și sesiuni de lucru care le
vor dezvolta simțul practic și gândirea
critică, imaginația, vor face schimb de
informații și vor dialoga intercultural.
În același timp, vor descoperi
Constanța, vor desfășura vizite în
cadrul instituțiilor administrative și vor
afla de la reprezentanții acestora

care sunt programele dedicate
tinerilor, cum sunt apărate în
România drepturile tinerilor și cum
sunt ajutați aceștia să devină cetățeni
activi și implicați socio-economic,
cultural dar și politic. Vor exista
dezbateri, sesiuni ce vor implica toate
cunoștințele tinerilor, dar și activități
recreative. Cursul se va încheia pe

21 octombrie, dar proiectul „Raise
your voice” se va finaliza în luna
martie a anului viitor, beneficiind de
finanțare prinprogramul Erasmus+.
Până în prezent, peste 200 de tineri
au ajuns la Constanța prin
intermediul Asociației Youth Vision,
ca participanți în programele
Erasmus+.
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„Raise your voice”, un proiect Erasmus+

„Contul meu
RAJA“ - mai mult

timp pentru
abonați, mai multă
grijă față de mediu

Sigur, ușor, rapid, oricând! Un
singur click, mai multe facilități! Cu
platforma on-line „Contul meu RAJA“,
clienții noștri, indiferent de calitatea
juridică,  au toate informații le într-un
singur loc. 24 de ore din 24, 7 zile din
7, contul de client poate fi accesat în
timp real, de pe orice dispozitiv
conectat la internet. Crearea acestuia
durează doar un minut, iar avantajele
sunt multiple: Verificarea și
transmiterea on-line a consumului de
apă ● Soldul de client la zi ● Evidenţa
și plata facturilor ● Posibilitatea
activării facturii electronice ●
Transparenţă, comoditate și securitate
în realizarea tranzacţii lor.

„Contul meu RAJA“ poate fi accesat
prin introducerea codului de client
(regăsit pe factură), o adresă de e-mail
validă, numărul de telefon și o parolă.
Odată înregistrat, clientul se poate
autentifica doar prin introducerea
adresei de e-mail sau a codului de
client și a parolei. Serviciul online este
adresat tuturor titularilor de contract și
reprezentanților legali ai societăților
comerciale, instituții lor publice și
asociații lor de locatari/proprietari care
au încheiat un contract individual cu
RAJA Constanța.

Totodată, încurajăm clienții să
aleagă factura electronică,pentru că
este o opțiune mai rapidă, mai sigură,
mai eficientă, dar cel mai important,
protejează mediul. Cu peste 150.000 de
clienți activi, factura electronică,
transmisă gratuit abonaților RAJA, se
dorește a fi o opţiune ecologică, prin
reducerea consumului de hârtie. Clienții
care doresc în continuare factura și pe
suport hârtie trebuie să acceseze
contul de client și să își configureze
opțiunea dorită în secțiunea „Setări
Cont“. Factura electronică este legală
și reprezintă o alternativă eficientă la
emiterea facturii t ipărite. Aceasta este
transmisă pe adresa de e-mail, în
momentul emiterii, dar poate fi
accesată cu ușurință și din contul de
client RAJA, unde se poate achita rapid
și fără comision suplimentar.

RAJA

30 de tineri europeni își fac
vocile auzite la Constanța

60% din femeile din UE, victime ale violenței sexuale la serviciu
Circa 60% dintre femeile din UE

susţin că au fost victimele cel puţin unei
forme de violenţă sexuală sau sexistă la
locul de muncă, potrivit unui studiu al
IFOP pe un eşantion de 5.000 de femei
realizat în cinci ţări şi publicat sâmbătă.
Pentru femeile în cauză, fenomenul nu
este neapărat îndepărtat: 21% dintre ele
spun că au avut de a face cu un astfel de
tratament în cursul ultimelor 12 luni (şi
chiar 42% în rândul celor cu vârste sub
30 de ani), potrivit acestui studiu realizat
pentru Fundaţia Jean-Jaures şi Fundaţia
europeană de studii progresiste (FEPS).
Nu mai puţin de 11% dintre respondente

(9% în Franţa şi 15% în Spania) susţin
chiar că au avut un raport sexual “forţat
sau nedorit” cu cineva din mediul lor
profesional. O cifră care scoate în
evidenţă “zona gri care poate exista în
jurul consimţământului”, atunci când
acesta poate “fi obţinut într-un context de
subordonare, intimidare sau manipulare”,
susţin autorii în acest studiu realizat în
Franţa, Germania, Italia, Maria Britanie şi
Spania. Violenţele sexiste care ar putea
părea cele mai puţin grave sunt cele mai
frecvente: 46% dintre femei au fost vizate
de “fluierături, gesturi sau comentarii
grosiere sau priviri indecente”, o rată care

urcă până la 56% în Germania. Nu mai
puţin de 26% dintre acestea susţin că s-
au confruntat cu astfel de gesturi sau
cuvinte “în mod repetat”. 9% dintre femei
spun că au suferit cel puţin o dată
“presiuni” din partea unui coleg pentru a
obţine de la ele un “act de natură
sexuală” (de exemplu un raport sexual în
schimbul unui loc de muncă sau al unei
promovări) şi 18% spun că li s-a impus
“cel puţin o dată” contacte fizice precum o
mână pe fese, o îmbrăţişare forţată sau
un sărut furat. Autorii acestor gesturi sau
cuvinte deplasate nu sunt doar superiori
ci pot fi colegi de acelaşi nivel ierarhic sau

chiar persoane din exteriorul societăţii,
precum furnizorii. Autorii notează că “o
foarte scăzută minoritate de victime ale
hărţuirii la locul de muncă reuşesc să
spargă zidul de tăcere”. Numai 13%
dintre femeile care au fost atinse şi 16%
dintre cele asupra cărora s-au făcut
presiuni pentru raporturi sexuale spun că
au discutat cu un interlocutor capabil să
rezolve problema la nivel intern, precum
un superior ierarhic sau un sindicalist.
Studiul IFOP a fost realizat printr-un
chestionar online, în aprilie 2019, pe cinci
eşantioane de peste o mie de femei de
peste 18 ani, în cinci ţări UE.

Încep înscrierile pentru acordarea de facilități RATC
Direcția Generală de Asistență

Socială Constanța anunță că în perioada
21.10.2019 - 20.11.2019, de luni până
vineri, între orele 09:00 - 14:00, au loc
înscrierile pentru acordarea de facilități la
transportul public de călători pentru anul
2020. Categoriile de beneficiari pentru
care Primăria Municipiului Constanța
acordă facilități la transportul public de
călători sunt următoarele: * a) persoanele
în vârstă de peste 70 de ani, indiferent de
venituri; * b) pensionarii cu pensii de până
la 1840 de lei inclusiv; * c) persoanele în
vârstă de peste 60 de ani care nu realizează venituri. Actele
necesare în baza cărora vor fi eliberate permisele de
călătorie gratuită sunt: * a) cerere și declarație pe propria
răspundere; * b) act de identitate (copie și original pentru
confruntare); * c) cupon de pensie (copie xerox) pentru
persoanele menționate la litera b). Cererile și declarațiile pe
propria răspundere pentru acordarea permiselor de
călătorie gratuite pot fi ridicate, completate și depuse în

următoarele cluburi pentru
pensionari: 1) Club pensionari
Strada Aurora nr. 2, bl. PF1; 2)
Club persoane cu dizabilități -
Complex Tomis III (piața veche); 3)
Club pensionari Strada Dezrobirii,
nr.123, bl. IS3; 4) Club pensionari
Strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4; 5)
Club pensionari Strada Egretei, nr.
2; 6) Club pensionari Bulevardul
Tomis, nr. 211, bl. TS6B; 7) Club
pensionari Strada Cișmelei, nr. 16;
8) Club pensionari Bulevardul Al.

Lăpușneanu, nr. 66, bl. LE9; 9) Club pensionari Strada
Brizei, bl. FD3; 10) Club pensionari Strada Ștefan cel Mare,
nr. 79, parter; 11) Club pensionari Strada Zorelelor, nr. 69
bis; 12) Club pensionari Șos. Mangaliei, nr. 86A. Informații
suplimentare se obțin la următoarele date de contact:
Direcția Generală de Asistență Socială, Direcția sprijin
comunitar, Serviciul sprijin comunitar și evenimente sociale,
telefon: 0341.448.530.


