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Proiect TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu 
dizabilităţi! – stiri

In perioada 21 – 26 noiembrie 2014,  la Miercurea Ciuc, se va desfasura programul de formare pe 
tema „Obiective şi tehnici moderne de lobby şi advocacy în domeniul dizabilităţii, în lumina 
Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi”.

Vor fi prezenti 25 de reprezentanti ai organizatiilor persoanelor cu dizabilitati care, ulterior cursului, 
vor organiza cate o sesiune de instruire pentru membrii organizatiei lor, vor initia cate o actiune de 
lobby la nivel local (petiţie, consultare publica, dezbatere etc.) si vor ramane persoane resursa in 
domeniul dizabilitatii. 
Echipa RENINCO –arr@reninco.ro, site: www.reninco.ro
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Centrul de Zi NAPOCA PROTHEUS din Cliuj Napoca implineste 5 ani ! Mult 
succes !

  Centrul de Zi NAPOCA PROTHEUS pentru persoane adulte cu 
handicap neuromotor si asociat, fondat de Asociatia pentru Protejarea si Ajutorarea Handicapatilor Motor (membra 
RENINCO) implineste 5 ani!
Ii dorim mult succes in continuare si reusite!
Felicitari echipei si tuturor celor care sprijina munca sustinuta de recuperare si integrare sociala!
La Multi Ani!
Echipa RENINCO

20 Noiembrie – Ziua Universala a Drepturilor Copilului

La un an de la infiintarea Organizatiei Natiunilor Unite, Adunarea Generala a creat, la data de 11 
decembrie 1946, si organizatia pentru copii, UNICEF, mandatata sa promoveze protectia drepturilor 
copiilor, sa contribuie la satisfacerea nevoilor de baza ale acestora si sa mareasca posibilitatile 
copiilor de a-si valorifica la maxim potentialul. 

Primul pas facut de UNICEF la 20 noiembrie 1959 a fost emiterea Declaratiei Drepturilor 
Copilului. De atunci, ziua de 20 noiembrie este Ziua Universala a Drepturilor Copilului. In 
preambului aceste declaratii stau scrise urmatoarele:

“Omenirea este datoare sa ofere copiilor ce este 
mai bun din ce are de oferit”.

20 de ani mai tarziu, in 1979 — Anul Copilului —, a fost propus ca aceasta Declaratie sa fie extinsa 
si facuta obligatorie pentru toate tarile membre ale Organizatiei Natiunilor Unite. 

Dupa alti 10 ani, in urma unor negocieri extrem de anevoioase, Conventia cu privire la Drepturile 
Copilului cuprinzand 54 de articole a fost in sfarsit adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei 
Natiunilor Unite si a fost semnata in de peste 180 de state.
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Ziua de 20 noiembrie 1989 rămâne o zi istorică pentru copiii din lumea întreagă. Atunci a fost 
adoptată Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. Ţara noastră a 
ratificat Convenţia la 28 septembrie 1990, prin Legea nr. 18/1990.
Sursa: www.psychologies.ro/.../20-noiembrie-ziua-universala

Târgul Internaţional GAUDEAMUS - Carte de învăţătură 2014

  Ediţia cu numărul 21 a Târgului Internaţional GAUDEAMUS Carte de învăţătură va   
avea loc în perioada 19 – 23 noiembrie a.c., în Pavilionul Central Romexpo.

  Deschiderea oficială a ediţiei va avea loc miercuri, 19 noiembrie, la ora 12.00.
  Invitatul de onoare al ediţiei 2014 a Târgului Internaţional GAUDEAMUS - Carte 
de învăţătură este Federatia Rusa.

Partener privilegiat GAUDEAMUS 2014 este GADIF – Grupul Ambasadelor, Delegaţiilor şi 
Instituţiilor Francofone din România, iar Preşedintele de onoare al ediţiei este domnul Benoît 
Rutten, preşedinte GADIF.

Marele Premiu al Tombolei GAUDEAMUS, al cărui câştigător va fi stabilit prin tragerea la sorţi a
biletelor şi a abonamentelor de intrare va fi un autoturism Dacia Logan 10 ani, oferit de Automobile 
Dacia.
Conferinţa de presă care precede deschiderea oficială a ediţiei va avea loc marţi, 18 noiembrie, ora 
12.00, la Centrul de Presă al Radio România.
sursa: www.gaudeamus.ro
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Educatia timpurie - Ecaterina Vrasmas, Editura Arlequin, noiembrie 2014 
(prezentare)

            

Recent a intrat in librarii lucrarea Educatie timpuriea dnei prof. univ. dr. Ecaterina Vrasmas. Lucrarea a fost editata 
la Editura Arlequin, Bucuresti.

Preocupata din totdeauna de lumea copilului, indeosebi a celui vulnerabil, dna Ecaterina Vrasmas nu mai are nevoie 
de prezentare. Studenti, educatoare, profesori si alti specialisti tin cartile semnate de domnia sa aproape, pentru a gasi 
raspunsuri la tot ce presupune relatia cu copilul. 

Vasta lucrare aparuta acum a adunat tot ceea ce adultii, parinti sau profesionisti, ar trebui sa cunoasca, sa inteleaga si 
sa aplice astfel incat copilul sa fie bine pregatit pentru viata, de cat mai devreme. Ea va constitui, suntem siguri, o 
referinta pentru domeniu si ne bucuram sa uram dnei prof  Ecaterina Vrasmas multa sanatate pentru a continua sa 
cristalizeze si sa impartaseasca ideile si practicilenecesare pentru o dezvoltare armonioasa si deplina a tuturorcopiilor !  
Echipa RENINCO, www.reninco.ro
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Planta anticancer din Romania pe care foarte putini o recunosc in natura

In functie de regiune, planta mai este cunoscuta in popor ca dalac, cucurbetea, cucurbetica, fasolea-
cioarei, lingura-popii, fasolica si remf. Marul lupului apartine familiei Aristolochiaceae si se 
intalneste frecvent prin locuri virane, pe marginea drumului si prin vii. Creste in inaltime jumatate 
de metru, uneori chiar mai mult. Are flori galbene si frunze care amintesc de cele ale fasolei. Planta 
se dezvolta atat de vivace, si are o rezistenta atat de mare la insecte, boli si ierbicide incat pune mari 
probleme in mediul rural.

Din cauza caracterului invaziv, fara o interventie corespunzatoare planta poate sufoca celelalte 
culturi. In scopuri terapeutice se recolteaza partea aeriana a plantei, in timpul infloririi, deoarece 
contine acid aristolochic si ulei volatil. Acidul aristolohic este un carcinogen puternic care se 
intalneste natural in Aristolochia (Marul lupului), un ingredient folosit in diferite preparate 
traditionale pentru slabit sau dureri reumatice. Marul-lupului este recunoscuta ca fiind planta 
anticancer si antihepatita virala!
http://www.realitatea.net/planta-anticancer-din-romania-pe-care-foarte-pu-ini-o-recunosc-in-
natura_1568435.html#ixzz3IvXXGeq4

Imagini inedite cu cea mai mare sculptură subacvatică din lume

În apele calde ale arhipelagului Bahamas se ascunde o impresionantă colec�ie de sculpturi 
subacvatice, printre care se numără �i cea considerată cea mai mare mare statuie subacvatică din 
lume, având o înăl�ime de 6 metri.

"Grădina noastră (Coral Reef Sculpture Garden) atrage scafandri din întreaga lume, iubitori de artă 
�i de biologie marină, alături de numero�i cercetători", a declarat pentru EFE Jazmine McPhee, 
membră a DWS Partners, firma de consultan�ă care se ocupă de această ini�iativă. Guvernul 
insulelor Bahamas a închiriat aceste adâncuri institu�iei The Bahamas Reef Environment 
Education Foundation (BREEF) care a început să instaleze aceste sculpturi uria�e.
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Ideea datează din 1995, când artistul Willicey Tynes �i fondatorul institu�iei, Nicholas Nuttall, au 
luat legătura �i au decis să demareze acest proiect pentru "a-�i canaliza pasiunea pentru artă �i a 
con�tientiza totodată asupra temelor medioambientale", au explicat responsabilii proiectului.
http://www.realitatea.net/imagini-inedite-cu-cea-mai-mare-sculptura-subacvatica-din-
lume_1569363.html#ixzz3IygcuiYr

Drojdia de bere: beneficii si proprietati

Drojdia de bere este o ciuperca monocelulara, care se inmulteste prin inmugurire. Ea este folosita in 
multe retete de patiserie si de panificatie, pentru ca, in combinatie cu zaharul, care este unul dintre 
ingredientele-cheie in asemenea cazuri, creste cantitatea de materie prima, multiplicandu-si celulele 
componente. Trebuie sa stii, insa, ca drojdia de bere are numeroase beneficii pentru organism si 
daca este consumata ca atare, pentru ca este bogata in vitamine, minerale si enzime importante 
pentru functionarea organismului.
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De ce ar trebui sa consumi drojdie de bere
Indiferent de forma in care consumi drojdia de bere, pentru ca ea este comercializata atat ca atare, 
cat si ca pulbere, dar si incapsulata, beneficiile ei pentru organism sunt uimitoare. Ea contine 
numeroase substante importante pentru mentinerea sanatatii, printre care se numara complexul de 
vitamine B, vitaminele D si E, dar si minerale cum ar fi calciul, magneziul si fosforul. In acelasi 
timp, enzimele din acest aliment-minune au capacitatea de a accelera metabolismul.

Pentru a te convinge cu adevarat de beneficiile drojdiei de bere, trebuie sa iti spunem ca afectiunile 
si simptomele pe care aceasta le trateaza sau le previne sunt numeroase, lista acestora regasindu-se 
mai jos: caderea parului si fragilitatea unghiilor; boala Parkinson; boala Alzheimer; diferite forme 
de cancer; hepatitele A, B si C; anemia si lipsa de vitamine; ingreunarea memoriei; depresia, gratie 
continutului de vitamina B.
Curele cu drojdie de bere trebuie sa dureze cel putin doua saptamani, facandu-se pauza de inca doua 
saptamani, dupa care se pot repeta.
Daca te-ai decis sa tii o cura cu drojdie de bere, trebuie sa tii seama si de efectele secundare ale 
acesteia. Astfel, daca suferi de diabet, acest aliment poate interactiona cu insulina, iar daca esti 
alergic la penicilina, drojdia de bere poate cauza o reactie neplacuta. In plus, fereste-te de acest 
aliment in cazul in care esti predispusa la infectiile fungice, cum ar fi candidoza.
Beneficiile drojdiei de bere sunt numeroase, insa trebuie sa tii seama de aspectele prezentate pentru 
a o putea consuma in siguranta.
http://www.divahair.ro/diete_si_slabire/ghid_de_alimentatie/drojdia_de_bere:_beneficii_si_proprietati?utm_source=r
ealitatea.net&utm_medium=link&utm_campaign=fro, autor Andreea Gluh

Totul despre ametist - piatra spiritualitatii

Ametistul este un cristal cu o poveste romantica, ce vine tocmai din antichitate, fiind legata de zei 
si povesti de iubire.
Unul dintre cei mai populari zei ai vechilor romani era Bacchus, zeul vitei-de-vie. Jumatate om, 
jumatate zeu, Bacchus se simtea mai apropiat de oameni. Lor le-a oferit in dar secretul fabricarii 
vinului, iar oamenii il cinsteau cum se cuvine, in lungi petreceri, mai ales la inceput de toamna, 
cand zeul se intorcea pe pamant, pentru degustarea primului vin al anului. Se spune ca, intotdeauna, 
zeul venea sa petreaca alaturi de oameni, dar, pentru asta, oamenii trebuiau sa respecte o dorinta 
anume a zeului, sa bea doar din cupe de ametist, deoarece ametistul amintea zeului de o poveste de 
dragoste, sfarsita tragic din vina lui si a excesului de vin. Demult, Bacchus fusese indragostit de o 



RENINCO - Buletin Informativ nr. 33, anul 2, saptamana 17 – 23 noiembrie 2014

Pa
ge

8

frumoasa nimfa, pe nume Amethyste. Dar, pentru ca nimfa nu-l iubea si il respingea de fiecare data, 
zeul, ametit de vin si dornic de razbunare, a prefacut-o in stanca. Nemaiputand apoi schimba nimic, 
cu toata puterea lui supraomeneasca, Bacchus, cuprins de regrete, si-a spart cupa de vin de stanca si 
si-a promis sa nu mai bea niciodata pana la uitarea de sine. Stanca a capatat atunci culoarea violet-
rubinie a vinului. Atinse de ea, alte pietre s-au transformat si ele, pe loc, in ametiste.
Cum termenul grec „amethystos" inseamna „cel-ce-nu-e-beat", a bea din cupe taiate in ametist 
echivala cu a ramane mereu lucid, a nu bea, de fapt, peste masura. Povestea ametistului trimite la 
cumpatare, piatra fiind intotdeauna asociata cu dreapta masura, cu refuzul excesului. In simbolismul 
culorilor, violetul este chiar simbolul luciditatii, al moderatiei, al faptelor gandite, nu dictate de 
impuls, fiind lumina interioara care alunga gandurile negative.

Piatra simbolizeaza claritatea spirituala si intelepciunea. Purtarea unui ametist semnifica umilinta si 
modestia, virtuti crestine prin excelenta. Renuntarea la orgoliu si supunerea fata de o autoritate (a 
carui suprema ipostaza este Dumnezeu), precum si altruismul, sacrificiul in favoarea altora, jertfirea 
eului reprezinta un alt inteles simbolic al ametistului. Nu in ultimul rand, piatra este recomandata 
nativilor dotati cu talent si capacitatea de a reusi in ceea ce isi propun, dar lipsiti de 
perseverenta: Pesti, dar si semnelor care tind sa vada viata intr-o lumina prea concreta, Capricorn.

Numita si piatra spiritualitatii, pune in legatura cu divinitatea si latura spirituala a fiecaruia, trebuie 
purtata mai ales de credinciosi sau de cei care doresc sa-si amplifice credinta religioasa si divina. 
Indiferent de zodie sau caracter, ametistul poate fi alegerea cea mai buna pentru o noua bijuterie din 
argint.
http://www.divahair.ro/tendinte/totul_despre_ametist_-
_piatra_spiritualitatii?utm_source=newsletter_divahair&utm_medium=email&utm_campaign=from_divahair

Zambet de copil - Emilia Plugaru

Cand zambeste fata,
Soarele rasare.
O alinta tata:
-Floarea tatei, floare ...

Toti pentru unul, unul pentru toti!


