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        "Doamnelor �i domnilor mini�tri,

Onora�i parlamentari,

Onora�i invita�i,

Doamnelor �i domnilor,

Bine a�i venit la Palatul Cotroceni, la dezbaterea organizată de Administra�ia Preziden�ială!

Oferim astfel un cadru instituţional de dialog pe o temă care va marca viitorul societă�ii

române�ti - educaţia pentru sănătate. 

Acest eveniment se află la intersecţia a două teme foarte importante pentru noi to�i. Atunci

când sunt întreba�i care sunt primele lor preocupări, majoritatea românilor răspund

"sănătatea" �i "educa�ia". Atunci când guvernan�ii î�i definesc domeniile prioritare,

acelea�i două se găsesc, de fiecare dată, în top. Iar în campaniile electorale actorii politici

recunosc, cu to�ii, nevoia de a investi resurse de toate felurile �i efort în sănătate �i

educa�ie.

Avem, iată, un consens declarativ - sănătatea �i educa�ia sunt cruciale. Dar ceva lipse�te,

evident, până la a avea în realitate rezultate palpabile �i constante în timp. 

Această dezbatere vine, a�adar, într-un demers mai amplu pe care îl facem pentru ca în aceste

două domenii să trecem de la bune inten�ii la strategii pe termen lung, de la ac�iuni separate

la politici coerente �i măsuri sistematice, de la efecte de moment la un impact major pentru

genera�iile viitoare. Este deja larg cunoscut faptul că cele mai răspândite boli ale societă�ii

moderne pot fi evitate prin preven�ie. 

Trebuie să recunoa�tem faptul că tot mai mul�i români con�tientizează importan�a

preven�iei, a unui stil de via�ă sănătos �i a informării ca acces la mai multă responsabilitate

fa�ă de propria sănătate. Această responsabilizare individuală trebuie însă dublată �i

încurajată de efortul autorită�ilor. Personal, sus�in preven�ia ca prioritate zero a politicilor

de sănătate �i cred că educa�ia în acest sens, încă de la cele mai fragede vârste, este calea

către o societate mai prosperă. La Administra�ia Preziden�ială ve�i găsi întotdeauna cadrul

pentru dialog real între to�i actorii - institu�ii responsabile, societate civilă, comunitate

�colară, asocia�ii profesionale, iar în mine personal, ca de fiecare dată, ve�i găsi un partener

atent �i preocupat.

Doamnelor �i domnilor,



Pe 20 noiembrie am avut bucuria de a primi, chiar în această sală, un grup de copii frumo�i,

sinceri �i plini de speran�ă. Au făcut un apel către noi, adul�ii, să ne amintim cum era în

copilărie, cum ne doream să schimbăm lumea �i să revolu�ionăm sistemul. Este un apel de a

fi asculta�i �i sprijini�i. 

An de an a�teptările copiilor de la fiecare dintre noi au crescut, �i odată cu ele dorin�a de a

le fi respectate drepturile. România �i-a asumat să asigure tuturor copiilor dreptul la o

dezvoltare fizică �i psihică armonioasă, dreptul de a fi proteja�i împotriva violen�ei �i a

oricărei forme de maltratare, la protec�ie împotriva drogurilor, a abuzului de orice fel, dreptul

la o educa�ie care să îi pregătească pentru via�ă în spiritul în�elegerii �i toleran�ei. 

De siguran�a �i sănătatea copilului de astăzi depind sănătatea şi bunăstarea adultului, precum

�i dezvoltarea societă�ii de mâine. Educa�ia pentru sănătate, realizată în cadrul formal al

sistemului de învă�ământ, este o mare oportunitate. Este o primă cale prin care copiii pot afla

informa�ii corecte despre diferite aspecte ale sănătă�ii �i începutul formării unor atitudini �i

deprinderi care vor avea efecte pentru sănătatea lor de-a lungul întregii vie�i. 

O conduită preventivă se formează în timp, impactul fiind mai mare atunci când debutează la o

vârstă fragedă. �coala are o autoritate morală recunoscută �i, de aceea, educa�ia pentru

sănătate asigurată prin intermediul acesteia capătă o recunoa�tere individuală �i socială

deosebită.

Învă�ământul românesc are nevoie de o abordare integrată a conceptului de educa�ie pentru

sănătate. Aceasta implică mai mult decât o materie suplimentară la clasă. Presupune existen�a

în fiecare unitate de învă�ământ a unei ambian�e �colare ce inspiră cură�enie, siguran�ă �i

igienă, implică asigurarea asisten�ei medico-sanitare de urgen�ă în timpul programului,

alocarea timpului �i dotărilor necesare pentru educa�ie fizică �i sport, existen�a

personalului �i activită�ilor de consiliere psihopedagogică. 

Stima�i invita�i, 

Trăim într-o societate globală, interconectată, în care accesul la informa�ii este liber, iar

sursele sunt multiple, o lume în care amenin�ările la adresa sănătă�ii vin de oriunde:

alimenta�ie, stres, poluare, necunoaşterea riscurilor de sănătate asociate diferitelor tipuri de

comportamente. Singurul filtru pe care copiii îl au este educa�ia, principala lor protec�ie în

fa�a riscurilor �i incertitudinilor prezentului. 

De aceea, îmi exprim convingerea că împreună, depă�ind barierele de tipul "pe vremea mea",

vom găsi solu�ii eficiente, adecvate vremurilor noastre şi contextului plin de provocări în care

ne aflăm.

�tiu că avem acela�i �el �i aceea�i determinare atunci când vine vorba de sănătatea copiilor

din România �i a tuturor în general. De aceea, sunt încrezător în rezultatele pe care dezbaterile

argumentate şi bazate pe dovezi de pe parcursul zilei le vor aduce.

Vă doresc mult succes!"
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