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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. 29, anul 6, săptămâna 15 – 21 octombrie 2018 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Conferința "Acces si participare la educație pentru persoanele cu dizabilități !", 26-27 

octombrie 2018 

 Studiu: Implicarea ONGurilor în deciziile și politicile publice 

 Fundatia Vodafone Romania a lansat noul proiect national „Scoala din valiza”, care 

integreaza tehnologia de ultima ora in procesul de predare 

 Până pe 23 octombrie mai poți înscrie proiecte de tip SMART CITY în valoare de 

400.000 de euro în competiția națională RO SMART în Țara lui Andrei! 

 Ateliere Fără Frontiere lansează a doua ediție a programului “Dăm click pe România! 

Asociația va dona 500 de computere revalorizate pentru sprijinirea educației și a 

incluziunii în comunitățile defavorizate 

 Nu este suficient doar să ne iubim copiii, este foarte important ca aceștia să simtă această 

iubire 

 

 

                                                                 NOUTĂȚI 

 

 

 114 milioane euro fonduri europene pentru educație, prin „Bani de liceu” și „Bursa 

profesională” 

 
Data publicării: 12 octombrie 2018 

Ministerul Educației Naționale a semnat două contracte de finanțare din fonduri europene, în 

valoare totală de 114 milioane euro. Contractul aferent programului „Bani de liceu”, cu o valoare de 

31 milioane euro, va permite susținerea și continuarea acestui program și va acoperi cheltuielile 

realizate/estimate de statul român pentru perioada anilor școlari 2015-2019 pentru acest tip de 

sprijin. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/hgQzDHeqKRw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/hgQzDHeqKRw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/2kRMEhNqp70/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/2kRMEhNqp70/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/HjArDWLQ8mM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/HjArDWLQ8mM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/HjArDWLQ8mM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.29, anul 6, saptamana 15 – 21 octombrie 2018 

 

 

 

 

P
ag

e2
 

Astfel, începând cu acest an școlar, fiecare beneficiar al programului „Bani de liceu” va primi, 

lunar, pe întreaga durată a cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma 

de 250 lei/lunar, față de 180 lei/lunar, suma primită anterior majorării. De asemenea, valoarea 

plafonului maxim de acordare a bursei a fost indexată de la 150 la 500 lei/membru de familie, 

urmare a corelării acestui plafon la situația economică actuală (salariul de bază minim brut pe țară 

garantat în plată fiind stabilit, începând cu ianuarie 2018, la suma de 1.900 lei lunar). 

 

În ceea ce privește contractul de finanțare semnat între Centrul Național pentru Dezvoltarea 

Învățământului Profesional și Tehnic și Ministerul Fondurilor Europene pentru Programul „Bursa 

profesională”, acesta are o valoare de 83 milioane euro. Banii vor acoperi cheltuielile realizate de 

statul român în cadrul programului „Bursa Profesională” pentru perioada anilor școlari 2015-2018 și 

vor asigura continuarea acestuia în anii următori, în limita alocării financiare estimate din 

Programul Operațional Capital Uman, prin care sunt derulate ambele proiecte. Prin „Bursa 

profesională”, 80.132 de elevi din clasele IX-XI din învățământul profesional, inclusiv învățământul 

dual, vor fi stimulați să-și continue studiile cu burse acordate din fonduri europene, 20% dintre elevi 

provenind din mediul rural. 

 

Bursa acordată în acest program, în valoare de 200 lei, se plătește tuturor elevilor, indiferent de 

veniturile părinților lor, dar în anumite condiții de frecvență menționate în art. 7 din HG 1062 din 

30 octombrie 2012 sau în art. 7 din HG 951/2017, fiind o modalitate de a promova în mod direct 

participarea la programe de educație și formare profesională inițială.(...) 
sursa: https://www.edu.ro/114-milioane-euro-fonduri-europene-pentru-educa%C8%9Bie-prin-%E2%80%9Ebani-de-

liceu%E2%80%9D-%C8%99i-%E2%80%9Ebursa-profesional%C4%83%E2%80%9D 

 

 

 Începe distribuirea rechizitelor și ghiozdanelor acordate în cadrul proiectului 

„Rechizite pentru preșcolari și elevi - șanse egale la educație”, implementat de 

Ministerul Educației Naționale 

 

Data publicării: 10 octombrie 2018 

 

Peste 360.000 de preșcolari și elevi din clasele II - VIII beneficiază în anul școlar 2018-2019 de 

pachete de rechizite și ghiozdane. 

Dintre aceștia, 308.611 elevi vor primi ghiozdane. Beneficiarii sunt înscriși în învățământul de stat, 

primar și gimnazial, la cursuri de zi, fiind în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe 

membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază 

minim brut pe țară. 

Elevii din grupul-țintă au devenit eligibili în proiect după ce au solicitat, la începutul anului școlar, 

sprijinul acordat în cadrul programului național desfășurat anual în baza Legii 126/2004 și 

a Ordinului de ministru nr. 4385/2012. 

În plus, 51.539 de preșcolari vor primi rechizite școlare. Aceștia sunt beneficiarii tichetelor sociale 

acordate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate.  

Proiectul „Rechizite pentru preșcolari și elevi - șanse egale la educație” are ca obiectiv prevenirea 

abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, facilitând accesul egal și participarea la 

https://www.edu.ro/114-milioane-euro-fonduri-europene-pentru-educa%C8%9Bie-prin-%E2%80%9Ebani-de-liceu%E2%80%9D-%C8%99i-%E2%80%9Ebursa-profesional%C4%83%E2%80%9D
https://www.edu.ro/114-milioane-euro-fonduri-europene-pentru-educa%C8%9Bie-prin-%E2%80%9Ebani-de-liceu%E2%80%9D-%C8%99i-%E2%80%9Ebursa-profesional%C4%83%E2%80%9D
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învățământul obligatoriu a preșcolarilor și elevilor proveniți din familiile cele mai defavorizate, prin 

acordarea de materiale școlare. 

Rechizitele și ghiozdanele vor fi distribuite prin intermediul inspectoratelor școlare 

județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București către unitățile de învățământ, care 

vor repartiza mai departe materialele școlare către elevii și preșcolarii din grupul-țintă. 

Ministerul Educației Naționale este beneficiar al proiectului „Rechizite pentru preșcolari și elevi - 

șanse egale la educație”, implementat în cadrul Programului Operațional Ajutorarea 

Persoanelor Dezavantajate POAD/220/1/3/ - Precaritate materială de bază, bugetul total al 

proiectului fiind de 17.314.571,40 lei. 
https://www.edu.ro/%C3%AEncepe-distribuirea-rechizitelor-%C8%99i-ghiozdanelor-acordate-%C3%AEn-cadrul-

proiectului-%E2%80%9Erechizite-pentru 

 

 

 Conferința "Acces si participare la educație pentru persoanele cu 

dizabilități !", 26-27 octombrie 2018 

 

www.reninco.ro 

Pe site-ul Asociației RENINCO-România găsiți invitația și informațiile necesare pentru 

participare la Conferința Acces si participare la educație pentru persoanele cu dizabilități !, 26-

27 octombrie 2018 
 

 

26-27 oct. 2018 - Invitatie Conferinta "Acces si participare la 

educatie pentru persoanele cu dizabilitati !"  

Din program: PANEL GREI RENINCO (Grupul Român pentru Educaţie Incluzivă RENINCO): 

Cum se reflectă în realitate accesul și participarea la educație pentru persoanele cu dizabilitpși, prin 

studiile şi analizele experţilor: 

 conf.univ.dr.Karla Peter – Universitatea Oradea 

 prof.univ.dr. Traian Vrăsmaş – Universitatea Ovidius, Constanţa 

 prof.univ.dr. AloisGherguţ - Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi 

 prof.univ.dr. Adrian Roşan – Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca 

 prof.univ.dr. Daniel Mara - Universitatea Lucian Blaga, Sibiu 

 prof.univ.dr. Livius Manea - Universitatea din Bucureşti 

 prof.univ.dr. Doru Popovici - Universitatea din Bucureşt 

Ateliere de lucru: 

 Pentru o legislaţie unitară, coerentă şi clară  

https://www.edu.ro/%C3%AEncepe-distribuirea-rechizitelor-%C8%99i-ghiozdanelor-acordate-%C3%AEn-cadrul-proiectului-%E2%80%9Erechizite-pentru
https://www.edu.ro/%C3%AEncepe-distribuirea-rechizitelor-%C8%99i-ghiozdanelor-acordate-%C3%AEn-cadrul-proiectului-%E2%80%9Erechizite-pentru
http://www.reninco.ro/images/banners/conferinta/07Invitatie.pdf
http://www.reninco.ro/images/banners/conferinta/07Invitatie.pdf


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.29, anul 6, saptamana 15 – 21 octombrie 2018 

 

 

 

 

P
ag

e4
 

 Monitorizarea accesului şi participării la educaţie 

 Asigurarea şi evaluarea practicilor la clasă. 

 

 

 Studiu: Implicarea ONGurilor în deciziile și politicile publice 
 

Anunț pentru participare la sondaj: 

- În ce măsură găsesc organizațiile societății civile resursele pentru a se implica în 

influențarea deciziei publice? 

- Care sunt temele de politică și autoritățile țintite de către acestea? 

- Cum se poziționează liderii din asociații și fundații față de politicile din domeniul educației? 

Ce fel de abordări preferă aceștia? 

 

Studiul de față este un demers exploratoriu pentru a avansa câteva astel de răspunsuri. Invităm lideri 

și manageri din asociații și fundații să participe la acest sondaj răspunzând la circa 20 de întrebări, 

în aproximativ 15 minute. Contribuția dvs. este deosebit de importantă pentru a aduce o înțelegere 

suplimentară privind peisajul nonguvernamental din România și dialogul cu decidenții publici. 

Oferim tuturor respondenților acces la rezultate și prezentarea acestora în seminarii online. 

Totodată, asigurăm confidențialitatea răspunsurilor și utilizarea datelor cu caracter personal doar 

pentru scopul pentru care ne este furnizat acordul. 

 

Vă rugăm să completați chestionarul până la data de 28 octombrie 2018 utilizând acest link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXYXxZLMWDXPPvyFUVZtUqCQyn_5QWDFoA39R

6DGZ-NMUu5Q/viewform 

 

Studiul este o inițiativă a Asociației pentru Participare Civică, inițiativă complementară proiectului 

„Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație” 

cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și implementat în parteneriat 

cu Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială. 

 
Oferim informații suplimentare cerute la adresa: contact@participare.ro 
sursa: Romania pozitiva, 9 oct 2018 

 

 

https://goo.gl/forms/T5ddlollTXUMIOpP2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXYXxZLMWDXPPvyFUVZtUqCQyn_5QWDFoA39R6DGZ-NMUu5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXYXxZLMWDXPPvyFUVZtUqCQyn_5QWDFoA39R6DGZ-NMUu5Q/viewform
http://www.participare.ro/
http://www.politicipentrueducatie.iresis.ro/
http://www.iresis.ro/
mailto:contact@participare.ro
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 Fundatia Vodafone Romania a lansat noul proiect national „Scoala din 

valiza”, care integreaza tehnologia de ultima ora in procesul de predare 
 

Bucuresti, 11 octombrie 2018 – Fundatia Vodafone Romania a lansat „Scoala din valiza”, un nou 

proiect national in domeniul educatiei, care integreaza tehnologia de ultima ora in procesul de 

predare, pentru imbunatatirea prezentei si a rezultatelor scolare ale elevilor, precum si pentru 

imbunatatirea suportului didactic oferit profesorilor. Proiectul foloseste un concept inovator bazat 

pe un set complet de echipamente IT grupate intr-o valiza (de unde si numele proiectului) special 

creata pentru a permite organizarea, in doar cateva minute, a unei sali de clasa digitale, in orice loc, 

inclusiv in zonele izolate.  

Fundatia Vodafone Romania acorda pentru noul proiect o finantare de 420.000 de euro, in cadrul 

programului Connecting for Good. „Scoala din valiza” este implementat in parteneriat cu Fundatia 

World Vision Romania. 

Procesul de predare adaptat pentru „Scoala din valiza” foloseste, de asemenea, materiale digitale 

moderne, integrate intr-o platforma de e-learning dedicata, precum si metode interactive adaptate la 

nevoile actuale ale elevilor. Proiectul este implementat pe perioada anului scolar 2018-2019, in 10 

scoli din comunitati rurale defavorizate aflate in judetele Cluj, Brasov, Valcea, Olt, Dolj, Ilfov, 

Ialomita, Constanta, Vaslui si Iasi. Numarul total al elevilor care vor beneficia de suportul 

proiectului este estimat la 5.000.(...) 

 

Materialele folosite in procesul de predare vor acoperi disciplinele limba romana si matematica, 

incluse in programul pentru examenul de admitere la liceu. Continutul acestora are la baza curricula 

nationala pentru clasele I-VIII, aprobata de Ministerul Educatiei Nationale. Fiecare dintre cele 10 

valize cu echipamente, cate una pentru fiecare dintre scolile incluse in proiect, contine un laptop 

pentru profesor, 25 de tablete pentru elevi, un proiector, un sistem audio, o solutie de incarcare a 

echipamentelor incorporata, un router wi-fi incorporat si un modem 4G. Tabletele se pot conecta la 

laptop, permitand cadrelor didactice sa puna la dispozitia elevilor continutul educational si 

aplicatiile. 

 

Proiectul include o serie de sesiuni de pregatire pentru profesori, in care acestia se vor familiariza 

cu solutiile IT puse la dispozitie si cu metodele didactice moderne adaptate la nevoile actuale ale 

copiilor. Platforma online dedicata integreaza instrumente de management al procesului de invatare 

care le vor permite profesorilor sa-si creeze si sa-si gestioneze lectiile, sa monitorizeze si sa 

evalueze rezultatele elevilor. Pentru „Scoala din valiza”, Fundatia Vodafone Romania va mobiliza o 

echipa de peste 200 de voluntari. 

Fundatia Vodafone Romania este o organizatie neguvernamentala romaneasca, cu statut caritabil, 

distincta si independenta de operatiunile comerciale ale companiei, infiintata in 1998.   In cei 20 

ani de activitate, Fundatia Vodafone Romania a finantat 1.104 de programe derulate de 706 de 

ONG-uri din intreaga tara, in domeniile sanatatii, educatiei, serviciilor sociale. Mai multe detalii 

despre programele fundatiei sunt disponibile pe: www.fundatia-vodafone.ro, 

http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro, www.facebook.com/fundatiavodafone 

 
 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/hgQzDHeqKRw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/hgQzDHeqKRw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.fundatia-vodafone.ro/
http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/
http://www.facebook.com/fundatiavodafone
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 Până pe 23 octombrie mai poți înscrie proiecte de tip SMART CITY în 

valoare de 400.000 de euro în competiția națională RO SMART în Țara 

lui Andrei! 
 

București, 9 octombrie 2018 – Ultimele zile de înscrieri în competiția națională de proiecte „RO 

SMART în Țara lui Andrei”, o competiție care urmărește să pună tehnologia în sprijinul dezvoltării 

sustenabile a comunităților din România. 23 octombrie este ultima zi în care se mai pot înscrie 

proiecte de tip  SMART CITY. 

 

Proiectele câștigătoare pot primi finanțări de până la 45.000 de euro fiecare, mentorat din partea 

angajaților OMV Petrom și consultanță tehnică pentru implementarea proiectelor software din 

partea companiei Life is Hard.Toate detaliile legate de competiție, modalitatea de înscriere a 

proiectelor cât și documentele necesare înscrierii se găsesc pe site-ul www.taraluiandrei.ro 

Ce proiecte pot fi depuse în RO SMART în Țara lui Andrei? 

Soluțiile înscrise pot urmări direcții precum: eficientizarea consumului de resurse, îmbunătățirea 

serviciilor publice, crearea unui cadru mai conectat între cetățeni – administrațiile publice, 

monitorizarea și gestionarea eficientă a datelor, creșterea calității vieții cetățenilor din comunitate. 

Inițiatorii pot propune proiecte SMART în 8 domenii cheie pentru dezvoltarea sustenabilă a 

României: educație, infrastructură, sănătate, siguranță, transport, agricultură, energie și mediu. 

În competiţie se pot înscrie organizaţii neguvernamentale, instituții publice, autorități ale 

administrației publice locale sau unități și instituții de învățământ din sistemul de stat din orice 

localitate din România. Persoanele fizice se pot înscrie în competiție în parteneriat cu una dintre 

entitățile menționate anterior. 

 

Cu titlu de exemplu, participanții pot propune proiecte pentru cele 8 domenii astfel: 

1. Educație SMART – proiectele pot viza: îmbunătățirea curriculumului educațional prin 

intermediul tehnologiei; digitalizarea curriculumului educațional, integrarea tehnologiilor 

moderne în sistemul educațional tradițional. 

2. Infrastructură SMART – proiectele pot viza: monitorizarea și analiza datelor pentru 

îmbunătățirea infrastructurii, facilitarea accesului la utilități publice, la telecomunicații și 

internet prin intemediului tehnologiei, dezvoltarea/ eficientizarea clădirilor sau a altor 

spații, dezvoltarea infrastructurii turistice, creşterea nivelului de conectivitate a cetățenilor, 

prin intermediul tehnologiei. 

3. Sănătate SMART – proiectele de sănătate pot viza integrarea conectivității în sistemul de 

sănătate, facilitarea accesului la informații, digitalizarea proceselor/ procedurilor, 

telemedicină, managementul datelor, acces la servicii de sănătate, dezvoltarea unor aplicații 

pentru monitorizarea semnelor vitale/ alți indici de sănătate etc. 

4. Mediu SMART – proiecte pentru mediul înconjurător care pot să eficientizeze consumul de 

resurse, prin intermediul tehnologiei, soluții de stocare inteligente, aplicaţii mobile, sisteme 

de colectare selectivă și reciclare care integrază tehnologia etc. 

5. Transport SMART – introducerea sistemelor de management al traficului, introducerea 

sistemelor de informare a cetățenilor cu privire la datele din trafic, sisteme de management 

al incidentelor și alertare publică, folosirea tehnologiei pentru fluidizarea traficului sau a 

transportului public, încurajarea mobilității electrice etc. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/2kRMEhNqp70/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/2kRMEhNqp70/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/2kRMEhNqp70/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.taraluiandrei.ro/
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6. Agricultură Smart – proiectele de agricultură pot viza: automatizarea proceselor, 

monitorizarea datelor (calitatea apei, solului etc.) și alertarea publică, facilitarea accesului 

la resurse, controlul plantaților prin intermediul tehnologiei etc. 

7. Energie Smart – participanții pot propune proiecte de energie care pot viza accesul la 

energie pentru comunități vulnerabile, prin folosirea tehnologiei, gestionarea eficientă a 

consumului de energie, folosirea energiei regenerabile/ din surse alternative etc. 

8. Siguranță Smart – proiecte de siguranță cum ar fi: dezvoltarea unor sistem de alertare 

publică în caz de urgență, monitorizarea datelor, prevenirea dezastrelor, asigurarea 

siguranței cetățenilor din grupuri vulnerabile, prevenirea criminalității prin intermediul 

tehnologieietc. 

Proiectele vor fi evaluate prin vot public (20%) și jurizate de experți din domeniu (80%). În urma 

punctajului obținut, maximum 20 de proiecte sunt selectate pentru a intra în etapa finală. Pentru 

evaluarea proiectelor finaliste, inițiatorii vor susține o prezentare a proiectului în fața juriului  și vor 

răspunde întrebărilor acestuia. În urma prezentării, juriul va reevalua proiectele ajunse în această 

etapă și va fi stabilit clasamentul final. 

Mai multe detalii, pe www.taraluiandrei.ro, secțiunea Proiecte > RO SMART. 

OMV Petrom – Resourcefulness 

Din 2012, OMV Petrom a adoptat conceptul grupului OMV pentru un business responsabil – 

Resourcefulness. Ne propunem să dezvoltăm relaţii bazate pe câştig reciproc între societate, mediu 

şi companie prin soluţii inovatoare. Ne concentrăm pe managementul apei şi al CO2, inovație si 

energii noi și educaţie pentru dezvoltarea oamenilor. 

OMV Petrom este semnatar al UN Global Compact. Standardele de etică şi codul de conduită 

reglementează toate relaţiile de afaceri, iar dialogul şi implicarea părţilor interesate sunt parte 

integrantă a practicii comune de business. 

„Ţara lui Andrei” este principala platformă de implicare în comunitate. Din 2007 până în prezent 

am alocat aprox. 52 milioane euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România. 

Despre compania LIFE IS HARD: este prima companie românească de software listată la Bursă de 

Valori Bucureşti – piaţă AeRo – si are 14 ani experiență în dezvoltarea de aplicații pentru piața 

B2B (..). 
sursa: Romania pozitiva, 9 oct 2018 

 

 

 Ateliere Fără Frontiere lansează a doua ediție a programului “Dăm click 

pe România!  

 
Cu ocazia aniversării a 10 ani de activitate în sprijinul incluziunii și al educației, Ateliere Fără 

Frontiere lansează a doua ediție Dăm Click pe România!, program național de educație prin respect 

față de mediu și solidaritate socială, avându-i co-finanțatori pe Up România și Fundația Up. 

În a doua ediție a programului, asociația va dona 500 de computere revalorizate pentru sprijinirea 

educației și a incluziunii în comunitățile defavorizate. 

 

http://www.taraluiandrei.ro/
https://www.taraluiandrei.ro/ro-smart
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/HjArDWLQ8mM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/HjArDWLQ8mM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Până pe 21 octombrie 2018, școlile, liceele, grădinițele, organizațiile non-profit și instituțiile 

publice sociale care au nevoie de calculatoare își pot înscrie în concurs proiectele de educație, 

formare sau integrare folosind formularul online disponibil pe platforma www.educlick.ro, la 

acest link: http://www.educlick.ro/formular-dam-click 

 

Mai multe detalii despre condițiile de participare pot fi găsite în Regulamentul concursului, la 

acest link:  http://www.educlick.ro/regulament 

 

Echipamentele donate prin programul “Dăm click pe România” au fost colectate de către Ateliere 

Fără Frontiere de la companii responsabile și au primit o nouă viață în atelierul de 

inserție Reconect, fiind recondiționate de către persoane în dificultate aflate într-un parcurs de 

inserție. Calculatoarele sunt livrate complete (unitate centrală și monitor, tastatură și mouse), dispun 

de garanție și de software-ul necesar unei bune utilizări. 

În 10 ani, Ateliere Fără Frontiere a donat  peste 12 000 de calculatoare complete către un număr de 

peste 2000 de școli, grădinițe, biblioteci și muzee, asociații și instituții sociale, de care se bucură 

peste 380 000 de beneficiari, majoritatea copii și tineri. 

Fundația Up și Up România, într-un parteneriat de peste 4 ani, au ales să se implice în proiectul 

EduClick – “Dăm click pe România!” în perioada 2017-2020, susținând astfel accesul și șansele 

egale  la educație și informare pentru categoriile defavorizate de copii, tineri și adulți din România, 

impulsionând astfel puterea acestora de a acționa autonom.(...) 

Partenerii operationali „Dăm click pe România 2018” Editia a II-a sunt:  Rossmann România – 

Romcarton & Ambro, Ecotic, Microsoft Registered Refurbisher. 

Despre Ateliere Fără Frontiere: mai multe informații pe www.atelierefarafrontiere.ro 

Despre Fundația Up și Up România - mai multe informații pe www.upromania.ro 
sursa: Romania pozitiva, 9 oct 2018 
 

 

 Nu este suficient doar să ne iubim copiii, este foarte important ca aceștia 

să simtă această iubire 
 

În calitate de psihoterapeut relațional, mă întâlnesc cu multe situații în care familii cu copii de 

diferite vârste îmi cer sprijinul pentru a determina o serie de schimbări în felul celor mici de a fi, a 

se raporta la viață sau a gestiona inevitabilele probleme ale existenței umane. Dacă este să mă uit la 

http://www.educlick.ro/
http://www.educlick.ro/formular-dam-click
http://www.educlick.ro/formular-dam-click
http://www.educlick.ro/formular-dam-click
Regulamentul%20concursului,%20la%20acest%20link: 
Regulamentul%20concursului,%20la%20acest%20link: 
http://www.atelierefarafrontiere.ro/
http://www.upromania.ro/
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trecutul meu profesional, revăd prima mea mare pasiune, care a fost terapia familiei; abia ulterior 

am abordat psihoterapia de cuplu, pe care o profesez, în prezent, în cabinetul meu. Iar adevărul este 

că, în ciuda momentelor furtunoase care apar adesea în terapiile maritale, durerea și suferința sunt 

mai mari în ședințele de terapie familială – și asta, din cauza faptului că, adesea, copiii nu au nicio 

modalitate reală de-a se apăra de unele răutăți pe care sunt părinții capabili să le facă. Iar în astfel de 

momente, este imposibil să nu trăiești și tu, psihoterapeutul, o parte din rușinea, anxietatea sau 

dezamăgirea copilului care primește lovituri psihologice din partea oamenilor de care aparține și pe 

care se bazează.  

Apartenența este, din punctul meu de vedere, o nevoie înnăscută a noastră, a tuturor, și se referă în 

mod direct la dorința de a fi parte din ceva mai mare decât tine – iar familia este contextul bazal în 

care avem posibilitatea să ne exprimăm (sau constrângerea să ne inhibăm) această nevoie vitală. 

Până și în psihologia științifică, se vorbește relativ puțin despre nevoia de apartenență, cu toate că 

aceasta influențează niște trăsături fundamentale pentru personalitatea viitoare a copilului: 

încrederea în sine și în ceilalți, stima de sine și sentimentul de a fi demn de iubire. 

Pe scurt, așa cum spune și cercetătoarea Brené Brown, apartenența înseamnă să te afli printre 

oamenii alături de care-ți dorești să fii, iar ei să te primească cu inima deschisă; apartenența 

înseamnă să fii acceptat așa cum ești; apartenența înseamnă să simți că poți fi tu însuți. Ei bine, câți 

dintre cei care citesc acest articol au trăit din plin un asemenea sentiment profund uman în familiile 

lor de origine? Iar partea cea mai tristă – așa cum adesea menționez și în cartea mea despre 

parenting, Copilul invizibil – este că nu le putem oferi copiilor noștri ceea ce noi nu am primit în 

copilărie, decât dacă, la vârsta adultă, ne transformăm semnificativ raportarea față de sine și față de 

ceilalți. 

Cu alte cuvinte, dacă în copilărie ai trăit într-o familie în care ai simțit că aparții doar după o mie și 

una de condiții, există un risc foarte mare ca nici copilul tău să nu simtă că aparține cu adevărat 

familiei tale, decât dacă îți face pe plac și se adaptează la tot ceea ce-i pretinzi. Tu ai învățat că 

trebuie să te străduiești din răsputeri să fii văzut, auzit și simțit de adulții care te-au crescut; 

inconștient, ajungi să aplici aceeași strategie în relația cu copilul din viața ta. Undeva, în mintea ta, 

s-a înmagazinat ideea că iubirea și apartenența nu se primesc ușor și, prin urmare, nici nu se 

dăruiesc ușor. Dar, cel mai important lucru pe care adulții și, mai ales, părinții este bine să-l știe 

despre apartenență și sentimentul propriei valori este că acestea nu trebuie să depindă de niciun fel 

de condiții impuse de alții.  

 

Însă, în majoritatea familiilor cu care am lucrat, adulții aveau (mai mult sau mai puțin 

conștientizată) o listă foarte lungă de condiții, pe care copiii erau îndemnați să le îndeplinească în 

schimbul unui dram de iubire și apartenență sufletească. Uneori, chiar și părinții care declarativ îmi 

spuneau că-și iubesc foarte mult copiii aveau câte o astfel de listă cognitivă mascată. Iar adevărul 

ieșea la iveală când îi întrebam: „Atunci când îți vezi copilul intrând într-o încăpere în care ești și 

tu, ce citește el pe chipul tău? «Ce mă bucur că te văd!» sau mai degrabă «Cum ești îmbrăcat? Iar 

nu te-ai pieptănat? Mă faci de rușine!» și toată gama de remarci similare?“ Varianta a doua induce 

în capul copilului dureroasa ta concluzie: „Văd că ceva nu este în regulă! Văd că tu nu ești în 

regulă!“ 

Știu, probabil că ți-ai dori din răsputeri să fii un părinte mai bun decât au fost ai tăi și îți dai seama 

că nici tu nu ești perfect. Dar să știi că nici nu trebuie să-ți pierzi vremea cu perfecțiunea, pentru că 

și tu și copilul sunteți imperfecți – și este perfect așa. Important este să vezi cum îți cultivi o relație 

https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=nXA1Zf7UVS1KEf42QG4g.qPeTDkGYngdQ1z6Uza5DMb.r7/stparam=laqqmifirb/fastid=fvpdomnekvlenzeyuburkgezreml/sarg=58B6DC91A4382D44/url=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D25243112
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=nXA1Zf7UVS1KEf42QG4g.qPeTDkGYngdQ1z6Uza5DMb.r7/stparam=laqqmifirb/fastid=fvpdomnekvlenzeyuburkgezreml/sarg=58B6DC91A4382D44/url=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D25243112
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cât mai bună cu propria persoană și să faci în așa fel ca ceea ce simte inima ta copilul să poată citi 

pe fața ta. 

Realitatea este adesea foarte dureroasă, iar mulți dintre copiii sau adolescenții pe care-i întreb „Ce 

citești pe chipul părinților tăi?“ îmi dau răspunsuri de genul: „Că nu sunt suficient de cuminte... că 

nu mă ridic la nivelul așteptărilor... că nu sunt așa cum ei și-ar dori să fiu... că nu mă descurc la fel 

de bine ca ei în majoritatea situațiilor... că ce fac eu nu este bine... că sunt dezamăgiți de cine 

sunt...“ Și cel mai trist răspuns dintre toate: „Că nu le pasă de mine“. Iar dacă i-aș întreba pe cei mai 

mulți concetățeni adulți: „Tu ce-ai citit pe chipul părinților tăi, atunci când erai mic?“, mai mult ca 

sigur, mi-ar da răspunsuri similare. Și asta, pentru că trauma călătorește în timp.  

 

Nu este suficient doar să ne iubim copiii, este foarte important ca aceștia să audă, să simtă, să 

trăiască iubirea asta. Iar premisa necesară este să ne iubim pe noi înșine și să depunem efortul 

conștient de a ne cultiva noi înșine sentimentul apartenenței, alături de copiii care ne colorează 

viața. Și mai trebuie ceva, alături de iubire: puterea adultului de a înțelege și accepta, până în 

adâncul ființei lui, cine e mai important pentru el, pe lumea asta. Căci nu contează atât de mult 

părerile celor care se află în aceeași încăpere cu noi, când în ea intră copilul, și care ne judecă 

pentru cum arată și se poartă el. (Ce-ar putea ei să ne mai facă?! Suntem deja la maturitate.) În mod 

sigur, opiniile acelea nu contează cât părerea copilului despre noi, ca părinți. Nu adulții din jur (care 

au, și ei, diverse traume) trebuie să valideze calitatea noastră de părinți, ci copilul însuși! În plus, pe 

el chiar îl putem educa frumos de la început; pe ceilalți adulți, prea puțin... 

Dacă vrei să-i cultivi copilului tău sentimentul propriei valori, trebuie să te asiguri că el știe și simte 

că face parte din familia voastră și că această apartenență nu este condiționată de nimic. Iar copiii 

beneficiază de asta atunci când: 

 îi accepți cu toate imperfecțiunile lor; 

 îi iubești nu în ciuda vulnerabilităților lor, ci tocmai datorită acestora; 

 îi înveți să facă diferența între valoarea lor ca persoane și valoarea acțiunilor lor; 

 le oferi un model personal de curaj, compasiune și încredere în relații; 

 îi ajuți să își recunoască și diferențieze emoțiile; 

 îi înveți că sunt mult mai mult decât ceea ce simt sau gândesc; 

 nu-i compari, nu-i umilești și nu-i critici; 

 înainte de toate, ai grijă ca relația voastră să rămână prioritară în tot ceea ce faceți sau 

decideți. 

 

Un alt mare adevăr pe care l-am observat în anii de practică terapeutică este că apartenența, 

compasiunea și încrederea în relații nu pot fi învățate decât dacă sunt trăite. Iar familia constituie 

contextul primordial pentru a beneficia de toate aceste bunătăți psihologice. Deoarece convingerea 

„sunt un om valoros“ copilul o capătă în cadrul familiei în care s-a născut. Iar dacă noi, ca adulți, n-

am avut șansa aceasta în familia de origine, la maturitate va trebui să facem eforturi ca s-o 

dobândim – de dragul copilului și-al propriei persoane. 

Așadar, dacă vrei să afli mai multe despre cum poți cultiva apartenența în familia ta și despre cum 

să te conectezi cu copiii tăi, în așa fel încât ei să se simtă văzuți, auziți și iubiți, pe 20 octombrie, te 

așteptăm la #EpicTalk – cel mai important eveniment de promovare a sănătății relaționale 

organizat în această toamnă la București. La conferința aceasta, la care s-au înscris deja câteva sute 

de persoane, vom avea și două prezentări destinate relației părinte-copil. Mirela Retegan va vorbi 

despre conectarea cu copiii mici și psihologul Diana Stănculeanu, despre legătura dintre părinți și 

https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=.RqVJu7zrPy6XeDUChhpw5XjTIOR8.iAYKaEy3csOh7.G7/stparam=pacenvmltd/fastid=ikiixkeepdjuqabhvllrmozzqmly/sarg=58B6DC91A4382D44/url=https%3A%2F%2Fgdero.hit.gemius.pl%2Flshitredir%2Fid%3D15aa1ib0W3PK1TJMTFm.eJa0TMlduCv7Onxmmi_Xcqr.k7%2Ffastid%3Datohbiygwccdbpbmnbwvoxfqsdkn%2Fstparam%3Docipnisngu%2Furl%3Dhttps%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__www.dedeman.ro_catalog-2Doferte_-3Flang-3Dro-26issue-3Drevista-26v-3D11102018-26utm-5Fsource-3Dmedia-2Dbuying-26utm-5Fmedium-3Dcpm-26utm-5Fcampaign-3Drepublica.ro-26utm-5Fcontent-3DCatalog-2B2018-2B10-2D11-26utm-5Fterm-3Dcatalog%26d%3DDwMFAg%26c%3DFtw_YSVcGmqQBvrGwAZugGylNRkk-uER0-5bY94tjsc%26r%3Dh1d_cT2oZMhpNbO5s0T6aJ4voO53jaHaxe5_r9Sivsc%26m%3DIhqdXjhhRXZt2F1tMCfooYQKLz7WEoHi-anaFDiB_Dg%26s%3DCEEsIIfnpUd_ONvTQ4KTLyqX67tZqPFjRuliBWDl7uk%26e%3D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=.RqVJu7zrPy6XeDUChhpw5XjTIOR8.iAYKaEy3csOh7.G7/stparam=pacenvmltd/fastid=ikiixkeepdjuqabhvllrmozzqmly/sarg=58B6DC91A4382D44/url=https%3A%2F%2Fgdero.hit.gemius.pl%2Flshitredir%2Fid%3D15aa1ib0W3PK1TJMTFm.eJa0TMlduCv7Onxmmi_Xcqr.k7%2Ffastid%3Datohbiygwccdbpbmnbwvoxfqsdkn%2Fstparam%3Docipnisngu%2Furl%3Dhttps%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__www.dedeman.ro_catalog-2Doferte_-3Flang-3Dro-26issue-3Drevista-26v-3D11102018-26utm-5Fsource-3Dmedia-2Dbuying-26utm-5Fmedium-3Dcpm-26utm-5Fcampaign-3Drepublica.ro-26utm-5Fcontent-3DCatalog-2B2018-2B10-2D11-26utm-5Fterm-3Dcatalog%26d%3DDwMFAg%26c%3DFtw_YSVcGmqQBvrGwAZugGylNRkk-uER0-5bY94tjsc%26r%3Dh1d_cT2oZMhpNbO5s0T6aJ4voO53jaHaxe5_r9Sivsc%26m%3DIhqdXjhhRXZt2F1tMCfooYQKLz7WEoHi-anaFDiB_Dg%26s%3DCEEsIIfnpUd_ONvTQ4KTLyqX67tZqPFjRuliBWDl7uk%26e%3D
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adolescenți. La același eveniment, vor mai vorbi Andreea Esca, Oana Moraru, Adi Hădean și 

subsemnatul, Gáspár György. Pentru detalii și înscrieri la conferință, 

accesează: http://bit.ly/epictalk18  
sursa: www.republica.ro, 25 august 2018, autor Gáspár György 
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Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://bit.ly/epictalk18
http://www.republica.ro/

