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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 21, anul 10, săptămâna 23 – 29 mai 2022 

 

Cuprins: 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 S-a lansat POC! Prima revistă de bandă desenată documentară din România, poate fi 

cumpărată online 

 Nu ne-a pregătit nimeni pentru asta: de ce ajungem să țipăm la copiii noștri și cum să o facem 

mai puțin 

 Într-o zi, o mamă a găsit un bilețel în agenda ei... 

 

 

 În al 5-lea an #InStareDeBine, Kaufland alocă peste 600.000 de euro 

pentru proiecte menite să sprijine comunitățile prin cultură, sport și viață 

sănătoasă 
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Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și Kaufland lansează al doilea apel de 

proiecte #InStareDeBine din anul 2022, cu un buget total de peste 600.000 de euro.  

Suma va fi alocată pentru finanțarea proiectelor ce vor fi depuse de organizațiile 

neguvernamentale în perioada 8-10 iunie 2022 și care vor avea ca obiectiv sprijinirea grupurilor 

vulnerabile din România și a comunităților din care acestea fac parte prin inițiative dezvoltate în 

cele 3 direcții-cheie ale programului: cultură, sport și viață sănătoasă. 

 

Bugetul unui proiect poate fi de minimum 50.000 lei și maximum 250.000 lei, iar durata între 4 și 7 

luni. 

Toate informațiile despre tipul proiectelor, despre criteriile de acordare a finanțărilor, Ghidul 

Solicitantului și toate documentele necesare sunt disponibile pe site-ul 

programului www.instaredebine.ro 

 

Pe 23 mai, începând cu ora 15:00, echipa programului #InStareDeBine va organiza și o sesiune de 

informare online pentru toate ONG-urile interesate, pe canalul de Facebook În Stare de Bine. 

„Ne întoarcem cu un nou apel de proiecte, iar așteptările noastre și ale finanțatorului sunt ca 

ONG-urile să vadă în program o oportunitate de creștere nu doar pentru comunitățile în care 

activează, ci și pentru ele. Organizațiile care au aplicat în apelurile anterioare au crescut odată cu 

programul nostru, s-au dezvoltat și au găsit noi oportunități pentru a ajunge #InStareDeBine 

pentru obiective noi și mai îndrăznețe”, a declarat Ionuț Sibian, director executiv FDSC. 

„Suntem în al 5-lea an de granturi împreună cu partenerii de la FDSC, în cel mai generos program 

de finanțare al ONG-urilor din România. Sunt 5 ani în care atingem o finanțarea totală de 5 

milioane de euro, în granturi nerambursabile, peste 100 de ONG-uri cu peste 130 de proiecte 

finanțate deja. Implicarea ONG-urilor la fiecare ediție ne demonstrează că acest program a ajuns 

la maturitate și este azi un exemplu de bune practici în domeniu, un model de colaborare între 

mediul privat și societatea civilă”, a declarat Anna Katharina Scheidereiter, CSR Manager 

Kaufland România. 

 

Cei 4 ani încheiați deja #InStareDeBine înseamnă: 

·       92 organizații finanțate 

·       41 județe acoperite 

·       3 domenii de acțiune: cultură, sport și viață sănătoasă 

·       intervenție de urgență în criza medicală generată de pandemia de COVID-19 

·       126 proiecte finanțate 

·       4.000.000 de euro, finanțări pentru ONG-uri 

Anterior, anul acesta în martie, ca răspuns rapid la criza umanitară din Ucraina, FDSC și Kaufland 

au lansat un prim apel în cadrul căruia sprijinul a mers către migranții și refugiații alungați de război 

din țara vecină. 

10 ONG-uri au primit deja finanțare sub forma unor granturi rapide, până în 75.000 de lei fiecare, 

iar alte 5 ONG-uri sunt propuse spre finanțare pentru granturi medii în valoare maximă de 250.000 

de lei fiecare. 

  

Despre programul În Stare de Bine - program anual de finanțare ce oferă granturi 

nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro pe an organizațiilor neguvernamentale din 

România. Programul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, cu 

http://www.instaredebine.ro/
https://web.facebook.com/instaredebine
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susținerea financiară a Kaufland România. Obiectivul programului este creșterea calității vieții 

locuitorilor din comunitățile rurale și urbane prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv 

în trei domenii esențiale – cultura, sportul și viața sănătoasă – și care se adresează grupurilor 

vulnerabile și comunităților din care acestea fac parte. 
sursa:www.stiriong.ro, 16 mai 2022 

 

 

 S-a lansat POC! Prima revistă de bandă desenată documentară din 

România, poate fi cumpărată online 
  

 Asociația Bloc Zero a lansat 

primul număr al revistei de bandă desenată documentară POC!  

 

Primul număr POC! își propune să prezinte un istoric al mișcărilor de mediu din România, dar și să 

vorbească despre felul în care problematicile de mediu ne influențează viețile și viitorul. 

Un efort colectiv, care aduce laolaltă voci diverse, POC! își propune să promoveze atât autori de 

bandă desenată cu experiență, dar și voci noi, care publică pentru prima dată într-un astfel de 

format: 3 elevi din satul cehesc Sfânta Elena din Banat (Adela Peková, Daniel Hrůza, Joza Kun), o 

tânără de la un liceu din Bacău (Sabrina Dâscă), o creatoare de păpuși (Agata Tabacu), o activistă 

de mediu (Loredana Pană) și o specialistă în politici de mediu (Roxana Bucată) au debutat în 

scrierea de scenarii sau ilustrație de bandă desenată și au colaborat cu ilustratori cu experiență din 

România (Ileana Surducan, Mircea Pop, Ionuț Sociu), Moldova (Octavian Curoșu) și Cehia (Petra 

Dobruska și Štěpánka Jislová). 

 

Poveștile îmbină ficțiunea cu documentarea și sunt scrise într-un limbaj accesibil, ceea ce le face 

ușor de înțeles atât de adulți, cât și de tinerii din generația Z. Temele acoperă subiecte precum 

ecologizarea, poluarea aerului, cazul Roșia Montana, reconversia profesională a comunităților de 

minerit, zimbrii din pădurile Moldovei și reflectarea asupra schimbărilor climatice. 

Revista poate fi comandată de aici https://tinyurl.com/ShopRevistaPOC 

   

BUTELCA – Štěpánka Jislová, Adela Peková, Daniel Hrůza, Joza Kuna 

https://tinyurl.com/ShopRevistaPOC
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Adela Peková, Daniel Hrůza, Joza Kun sunt cei 3 elevi de clasa a-VIII-a din Banat care au scris 

pentru prima oară în viața lor un scenariu de bandă desenată, iar rezultatul este “Butelca”, o poveste 

despre ecologizarea satului și împrejurimile lui. Munca la scenariu s-a făcut sub îndrumarea 

profesoarei lor de limba cehă, Klára Jíchova, iar ilustrația a fost realizată de cea mai cunoscută 

ilustratoare din Cehia, Štěpánka Jislová.  

 

NEGRU CA ZĂPADĂ – Sabrina Dâscă, Roxana Bucată 

Ilustratoarea Sabrina Dâscă, elevă la un liceu artă, secțiunea de arhitectură din Bacău și-a făcut 

debutul în ilustrație cu această ocazie, iar cercetătoare în științe și politici de mediu și consultantă de 

specialitate a revistei POC!, Roxana Bucată este la prima  experiență ca scenaristă de  bandă 

desenată. Povestea “Negru ca Zăpada” vorbește despre tranziția justă a celor ce lucrează pe Valea 

Jiului, și reconversia profesională către domeniul eolian a persoanelor din comunitățile de minerit, 

domeniu cu un viitor incert. 

“Probabil provocarea cea mai mare a fost să renunț la cuvinte și să îmbin documentarea cu ficțiunea 

puțin, dar am câștigat o perspectivă nouă asupra lucrurilor. Pentru că mă „ocup” cu subiectele legate 

de mediu și, mai specific, de tranziție energetică de ceva vreme, am apreciat ocazia de a explora 

aceste teme. Mă bucur să spun povestea în forma asta, mult mai accesibilă pentru tineri.”, spune 

Roxana Bucată.  

“Pentru mine “Negru ca zăpada” e o poveste despre tradiție, familie, origini și modul în care 

trecutul și prezentul se intersectează. În Aldona am descoperit curaj și speranță pentru un viitor mai 

bun iar puterea ei de a se adapta la orice e pentru mine cred că cel mai puternic și important aspect 

al acestei povești”, adaugă Ilustratoarea Sabrina Dâscă. 

 

OMUL CARE PRIVEȘTE SPRE CER – Agata Tabacu, Ionuț Sociu 

Animatoare, ilustratoare  și creatoare de păpuși, Agata Tabacu își face debutul în bandă desenată 

prin intermediul poveștii “Omul care privește cerul”. Aceasta spune călătoria inițiatică a unui tânăr 

la Stația Meteo de pe Vârful Omu și reflectarea asupra schimbărilor climatice și a relației dintre 

prezent și viitor. Scenaristul Ionuț Sociu a fost inspirat în scrierea  poveștii de documentarea făcută  

pentru reportajului “Paznicii vremii”, publicat de Ionuț în Scena9. 

 

BUCUREȘTIUL AERULUI – Octavian Curoșu, Anastasia  Rohac, Loredana Pană 

Activista de mediu Loredana Pană de la Asociația Mai Mult Verde a acceptat provocarea de a scrie 

pentru prima dată scenariul unei povești de bandă desenată și așa s-a născut “Bucureștiul Aerului”. 

Aceasta este ilustrată de Octavian Curoșu, autor din Chișinău cu vastă experiență de bandă 

desenată. Ilustrația a fost completată cu ajutorul coloristei Anastasia Rohac din Chișinău, studentă 

în anul IV la Facultatea de Arte Plastice și Design. 

“Mesajul meu este că poluarea atmosferică ne afectează pe toți, indiferent de cartierul în care 

locuim sau veniturile lunare și suntem împreună în această luptă pentru sănătatea noastră. Avem 

nevoie de o legislație fermă în ceea ce privește regimul de construcții în oraș, creșterea spațiilor 

verzi din Capitală și mijloace de transport publice eficiente. Sunt măsuri care pot fi luate rapid, pe 

termen scurt, dar e nevoie și de o viziune în acest domeniu. Aleșii noștri trebuie să înțeleagă că este 

un subiect important și că nu mai poate fi ignorat”, spune Loredana Pană.  

 

MAI PRESUS DE AUR – Ileana Surducan, Petra Dobruská 
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Povestea “Mai presus de Aur” a fost creată de de ilustratoarea Ileana Surducan, alături de scenarista 

Petra Dobruska, autoare cu multă experiență cu banda desenată. Autoarele redau povestea mișcării  

Roșia Montana din perspectiva unei fetițe care trăiește într-un viitor post revoluția climatică și 

descoperă un jurnal despre prietenia dintre străbunica ei, Petra și activista de mediu, Raluca.  

“Am lucrat la o poveste despre Roșia Montană și protestele care încercau să oprească exploatarea 

minieră cu cianură - dar și despre prietenia dintre Raluca și Petra, amândouă implicate activ în 

evenimentele din acei ani 2011 - 2013. Chiar dacă astăzi nu mai simt același optimism, cred că 

acțiunile activiste de atunci au avut un rost, și m-am bucurat să cunosc și să desenez povestea celor 

care au demarat întreg procesul. M-a emoționat și ideea că Petra și Raluca au scris împreună un 

jurnal pentru strănepoți. În contextul global actual, cred că tuturor ne-ar prinde bine să ne gândim 

cum vom fi priviți de generațiile viitoare, și ce le lăsăm moștenire.”, spune Petra Dobruska.  

 

ZIMBRUL – Mircea Pop 

Graficianul Mircea Pop este cunoscut pentru ilustrarea a peste 20 de cărți, câștigând premiul pentru 

ilustrație de carte la concursul Cele mai frumoase cărți din România pentru volumul Lecții de dans 

pentru vârstnici și avansați, de Bohumil Hrabal. Pentru revista POC! autorul s-a inspirat  din 

articolele documentate de Roxana Bucată și Elena Stancu despre zimbrii și a scris povestea primilor 

zimbri care și-au recâștigat libertatea în pădurile Moldovei.  

 

Revista costă 50 lei și este disponibilă online pe https://bloczero.ro/produs/poc-1-revista-de-

banda-desenata-documentara/ 
sursa: www.stiriong.ro, 16 mai 2022 

 

 
 Nu ne-a pregătit nimeni pentru asta: de ce ajungem să țipăm la copiii 

noștri și cum să o facem mai puțin 

 

 
Foto: Guliver/ Getty Images 

https://bloczero.ro/produs/poc-1-revista-de-banda-desenata-documentara/
https://bloczero.ro/produs/poc-1-revista-de-banda-desenata-documentara/
http://www.stiriong.ro/
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Poate că una din întrebările pe care le primesc cel mai adesea de la părinții cu care lucrez este: 

„Cum să fac să nu mai țip la copilul meu? Știu că nu ajută la nimic, știu că nu educă, știu că nu 

obțin nimic, însă în acele momente, când mă înfurii, nu mă pot opri. Ba, mai mult, simt o plăcere în 

a țipa, până mă răcoresc. Tot ce știu legat de creșterea copiilor, tot ce am citit în cărțile de 

dezvoltare personală nu funcționează în acele momente!” 

Sunt sigură că majoritatea dintre voi, cei care citiți acest articol, vă regăsiți în acest paragraf. 

Azi îmi propun să vă scriu despre: 

 care sunt momentele în care țipăm și de ce; 

 ce se întâmplă în interiorul nostru atunci când ne înfuriem; 

 cum să facem să țipăm mai puțin (la copii și la cei apropiați). 

 

Când și de ce țipăm la copiii noștri? 
Sigur, primii factori care contribuie la lipsa noastră de control sunt oboseala, surmenajul, lipsa de 

somn și neîndeplinirea nevoilor personale de bază. 

Țipăm la copii atunci când ne simțim neputincioși. Le-am cerut să facă un lucru și ei nu cooperează, 

iar în noi apare fie o stare de revoltă (Cum își permite să nu asculte? Eu, la vârsta lui, dacă făceam 

așa, zburam pe geam în secunda doi), fie o stare de neputință (Ce mă fac, că nu vrea să mă asculte! 

Nu mai am nicio șansă să fiu auzit de copilul meu. Nu se va întâmpla nimic din ce trebuie. Nu sunt 

respectat/ă. Nu reușesc să schimb nimic). Astfel, dacă atunci când eram mici, ascultam fără să 

crâcnim de adulți, sunt șanse mari ca în situația în care copilul nostru nu cooperează cu noi, să se 

ridice la suprafață furia aceea care atunci când eram copii a fost reprimată. 

Țipăm la copii când percepem că ei, fie prin felul lor de a fi, fie prin comportamentul lor, ne fac de 

rușine. Rușinea ne izolează de comunitate și ne tulbură starea de siguranță după care râvnește 

fiecare ființă umană. Așa că ne simțim cuprinși de teamă și reacționăm la frică prin răspunsul de 

luptă (fight). 

 

Ce se întâmplă în interiorul nostru atunci când ne înfuriem și țipăm? Și cum ne vindecăm? 
Când avea primul meu copil 5 ani, am văzut că el înțelege noțiunea de părți ale psihicului uman. 

Spre exemplu, când oglindeam o stare prin care trecea el și spuneam: „O parte din tine vrea să 

meargă la grădiniță, să se joace cu copiii, iar o parte din tine vrea să stea acasă și să nu se despartă 

de mami și tati, pentru că îi e frică”, el se regăsea în această noțiune de părți – la fel ca toți copiii, de 

altfel. Ceea ce am vrut să evidențiez este faptul că psihicul uman are mai multe părți. Conform 

teoriei Dr. Franz Ruppert (pe care o studiez în formarea Identity Oriented PsychoTrauma 

Therapy la Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei) și al modelului Internal Family 

Systems al Dr. Richard Schwart (dar nu numai!) aceste părți ale ființei noastre sunt fie sănătoase, fie 

traumatizate, fie supraviețuitoare. Cred că ajută mult să ne vedem psihicul nostru astfel, fiindcă 

reușim să ne înțelegem mai bine pe noi înșine, emoțiile și reacțiile noastre. În momentele în care 

țipăm la copiii noștri, cu siguranță nu o face o parte sănătoasă din noi, ci una care a suferit o traumă 

și acum țipă de frică și neputință, sau una supraviețuitoare, care a învățat să se protejeze țipând. 

 

Ce se întâmplă cu noi după ce țipăm la copii și la cei dragi? Ne simțim vinovați, rușinați și începem 

să ne certăm și să ne urâm. E de înțeles. Însă, dacă vedem următorul adevăr, poate reușim să ne 

oferim puțină compasiune și abia apoi cred că poate începe schimbarea. Acest adevăr este faptul că 

partea noastră traumatizată sau cea care se luptă pentru supraviețuire (care probabil are o vârstă 

foarte mică!!) este cea care țipă la copil. Drumul spre vindecare este să ne putem conecta la ea 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr.21, anul 10, saptamana 23 – 29 mai 2022 

 

 

 

 

P
ag

e7
 

(sigur, e greu sa o facem de unii singuri, însă putem începe cu ajutorul unui psiholog, sau al unei 

persoane apropiate care ne vede și ne înțelege), să o vedem, să stăm cu trăirile ei grele (să le trăim 

noi, asta înseamnă) și să o o ținem în brațe. Dacă ne auto-agresăm după ce țipăm la copiii noștri, 

este ca și cum ne năpustim aspura părții noastre rănite și speriate. Și, din creșterea propriilor copii, 

știm că tocmai această agresiune este cea care dăunează și nu duce la vindecare. 

 
Cum să țipăm mai puțin la copiii noștri și la cei dragi? 
Observați că nu am îndrăzit să scriu în acest subtitlu „Cum să nu mai țipăm la copiii noștri?”. Adică 

cum să nu o mai facem deloc. Pentru că eu nu am reușit acest lucru. Am îmbunătățit vizibil și 

substanțial interacțiunile cu copiii mei, însă nu am reușit să nu mai țip deloc. Și tocmai pentru că 

știu bine dinamica internă pe care o avem în momentele în care țipăm, îmi permit să fiu realistă și să 

nu vă propun un obiectiv greu de atins. 

 

În primul rând, e bine să avem niște repere în casă legat de momentele în care țipăm. Să avem o 

înțelegere cu partenerul/a, cu bona, cu bunica ca atunci când eu țip, să vină către mine ușor, cât se 

poate de blând, și să mă scoată din situație. Adică eu, părintele care țipă, voi lua un time-out, iar 

cealaltă persoană adultă va sta cu copiii (dacă sunt mici). În acest time out eu pot fie să sun pe 

cineva, să mă asculte, iar eu să mă descarc, fie să scriu în jurnal, fie să meditez, fie să mă rog – 

orice mă ajută să mă reconectez cu mine, adică cu partea mea de copil speriat care, copleșit de trăiri 

att de puternice, a început să țipe. Abia după aceea mă întorc în relația cu copiii și încep să repar. 

 

Sper ca aceste rânduri să vă fie de folos, să vă înțelegeți mai bine, să vă agresați mai puțin, să vă 

apropiați de părțile voastre cu mai multă blândețe și încet-încet să puteți ameliora și schimba 

comportamentul pe care doriți. 
sursa: republica.ro, autor Otilia Mantelers  

 

  

 Într-o zi, o mamă a găsit un bilețel în agenda ei... 

Într-o zi, o mamă a găsit un bilețel în agenda ei, pe care scria în limba engleză: 

“I feel so sad. Please help me!” (Mă simt atât de trist/ă. Te rog, ajută-mă!). 

Mama l-a privit și i-au dat lacrimile. Aceste cuvinte simple scrise de acest copil arată tot ce vrei să 

știi despre nevoia ființei umane de a fi conținută. 

Tristețea simțită de copil poate fi uneori atât de mare, încât îl înspăimântă și pe el să o trăiască de 

unul singur. La fel și furia, frica sau durerea. O emoție puternică te poate înfricoșa chiar dacă ești 

adult, dacă nu stai cu cineva alături. De aceea avem atacuri de panică. De aceea ne e teamă să ne 

adâncim uneori în lucrul nostru terapeutic – fiindcă ne putem întâlni cu o trăire copleșitoare. Când 

ești copil, dacă ai un părinte conținător, înveți că nicio emoție, oricât de puternică ar fi ea, nu te 

omoară și nu te doboară. Dacă primești conținerea unui adult, ai cel mai sănătos psihic cu putință, 

fiindcă doar așa înveți să te conții și singur, fiind conținut mai întâi de altcineva. 
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Foto: Guliver/Getty Images 

Bilețelul fetiței arată că ea are încredere în mama ei. Altfel nu i l-ar fi scris, dacă s-ar fi gândit că nu 

primește ajutor și dacă și-a pierdut speranța. Arată și că poartă de ceva timp cu ea tristețea și că 

această tristețe mare, care o sperie, nu a avut loc în gândurile, sau agenda mamei. Așa că fetița i l-a 

pus, simbolic, în agendă. „Uite, mamă, acolo în programul tău, fă-ți loc și pentru asta”, pare că i-a 

scris fetița. 

 

Ce înseamnă să conții trăirile unui copil? 
1. Mai întâi de toate, înseamnă să nu te sperii de ele. Iar eu cred că acesta este punctul cel mai 

sensibil al tuturor părinților – să nu se sperie de ce simt copiii lor. Pentru că simțirea copiilor e prea 

mult de dus pentru noi, fie îi distragem de la ceea ce simt (într-un mod mai mult sau mai puțin 

prietenos), fie le acoperim trăirile cu ale noastre, fie le ignorăm pur și simplu. 

Dacă vezi că ești un părinte normal, care se sperie de ceea ce simte copilul – probabil că ai observat 

că acest lucru are rădăcina în faptul că tu însuți nu ai fost conținut așa cum trebuie. Nu te judeca, 

doar observă că te simți neputincios să stai cu plânsul, disperarea, tristețea, frica copilului tău. Apoi 

caută în jurul tău persoane conținătoare, fă listening partnership cu persoane care și ele au această 

nevoie de a fi ascultate pur și simplu, fără sfaturi sau dorința de reparare a situației. Mergi la 

duhovnic, mergi la coach, la terapeuți, la orice persoane în care tu ai încredere și de la care pleci 

mai bine și mai ușor pe interior. 

 

2. A conține înseamnă a asculta și a fi de acord cu ceea ce trăiește copilul. Înseamnă a nu diminua, a 

nu lua în ușor o trăire puternică, doar pentru că un copil e mic. 
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3. A conține înseamnă a avea încredere în procesul vindecător care se produce în copil atunci când e 

primit și ascultat, a avea încredere în puterea ta de părinte care știe să asculte. Înseamnă să stai 

acolo, să îți faci loc în agendă pentru asta, chiar dacă inițial ți se pare că e imposibil și că nu există 

soluții, că viața e grea și doar anumite persoane pot să facă asta. Cunosc acest discurs limitativ, care 

vine din blocajele noastre interioare. 

 

Cum să începeți să vă conțineți copilul? 
Mai întâi ascultând cele bune și ușor pentru voi de primit din ceea ce împărtășește copilul. Apoi 

exersând 2-3 minute cu cele grele. Spre exemplu cu un plâns al copilului că nu primește ceea ce 

vrea din magazin. Apoi vorbind cu cineva despre cât de activator emoțional este acest proces de 

conținere a copilului. Apoi petrecând ceva timp frumos cu copilul. 
sursa: republica.ro, autor Otilia Mantelers  

  

 „Nu exista parinte perfect. Asa ca fii unul real.” - Sue Atkins 
 

 „Exista doar doua mosteniri de durata pe care speram sa le oferim copiilor nostri. Una 

dintre acestea este radacinile, iar cealalta, aripile.” – Goethe 

 

 „Unul dintre cele mai mari daruri pe care un parinte le poate oferi unui copil este sa-l 

ajute sa-si gaseasca talentele.” - Sean Covey 

 

 „Copiii tai au nevoie cel mai mult sa-i iubesti pentru ceea ce sunt, nu sa-ti dedici tot 

timpul pentru a-i corecta.” - Bill Ayers 

 

 „Parintii sunt modelele de baza pentru copii. Fiecare cuvant, miscare si actiune au un 

efect.” - Bob Keeshan 

 

 „O mare provocare pentru parinti este cum sa se pregateasca pentru a avea succes in 

a-si sfatui copiii.” - Eraldo Banovac 

 

 „Cel mai important lucru pe care parintii ii pot invata pe copiii lor este cum sa se 

descurce fara ei.” - Frank A. Clark 

 

 „Parintii trebuie sa accepte ideea ca „Te iubesc mereu, dar uneori nu iti iubesc 

comportamentul.” - Amy Vanderbilt 

 

 „Cea mai buna investitie, care este si gratuita, pe care poti sa o faci este sa iti petreci 

timpul cu copiii tai.” - Beta Marashi 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


