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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  

- info saptamana 9 – 15 decembrie 2013 – 

 

 
Cuprins: 
 

 ANUNT important privind lucrarile la Strategia nationala privind 

dizabilitatea, 2014 – 2020 + Informare + Tabel pentru feedback 
 Manechinele cu dizabilităţi reamintesc oamenilor că nimeni nu este 

perfect 
 10 decembrie – Ziua Internationala a Drepturilor Omului  
 11 decembrie – Ziua Internationala a Muntelui 

 Larisa Iordache, MEDALIA DE AUR la Cupa Mondială la gimnastică de la 
Glasgow 

 “Stropi de soare pe campii” in Scoala lui Andrei 
 Merele romanesti sunt cele mai bune 
 The Guardian despre Patrick Daunt, Romania si RENINCO 

 

 

 ANUNT important privind lucrarile la Strategia nationala privind 
dizabilitatea, 2014 - 2020 
 
In ziua de 5 decembrie 2013 s-a desfasurat prima dezbatere privind Strategia 

nationala privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati 2014 – 2020.   
In completarea acestui Buletin, aveti atasate doua documente – o informare 

privind trecerea sumara in revista a temelor discutiilor (1)  si tabelul de 
feedback  (2) in care trebuie raspuns pana la data de 15 decembrie 2013. 
 

Membrii RENINCO sunt rugati sa faca efortul de a analiza continutul 
materialului propus si sa faca comentarii in tabelul de feedback! 

 
Stim ca sunt multe de facut in aceasta perioada dar stim de asemenea cat de 
importanta este perspectiva strategica in domeniul dizabilitatii si cat de mult 

dorim schimbari! 
 

Va multumim! 
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 Manechinele cu dizabilităţi reamintesc oamenilor că nimeni nu 

este perfect 
 

Manechinele cu dizabilităţi reamintesc oamenilor că nimeni nu este perfect. 
O organizaţie elveţiană pentru persoanele cu dizabilităţi a plasat în vitrinele   

magazinelor o serie de manechine bazate pe persoane reale, cu handicap. 
De cele mai multe ori, manechinele din vitrinele magazinelor nu sunt tocmai 
replici ale clienţilor veniţi la cumpărături, ele prezentând un ideal de frumuseţe 

fizică greu de atins. O organizaţie elveţiană pentru persoanele cu dizabilităţi a 
decis să reamintească oamenilor că realitatea e diferită, anunţă Huffington Post. 

 
Pro Infirmis este cea mai mare organizaţie care apără drepturile persoanelor cu 
handicap din Elveţia. Înfiinţată în 1920, organizaţia care se recomandă 

independentă politic şi neutră din punct de vedere confesional, a realizat 
numeroase campanii în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi. Cea mai recentă 

dintre acestea, pusă la punct pentru a marca Ziua Internaţională a Persoanelor 
cu Dizabilităţi, se numeşte "Because who is perfect? Get Closer" (Cine e perfect? 

Apropie-te). 
 
Organizaţia a creat o serie de manechine modelate după persoane reale, cu 

handicap, pe care le-a plasat apoi în vitrinele magazinelor de pe Bahnhofstrasse, 
cea mai cunoscută stradă din Zurich, pe care se află cele mai importante şi mai 

scumpe magazine din oraşul elveţian. Printre participanţii la proiect se numără şi 
Jasmine Rechsteiner, Miss Handicap, sau Erwin Aljukic, un actor afectat de 
ostogeneză imperfectă. 

 

 
 
 

Procesul realizării manechinelor a fost imortalizat într-un film scurt care surprinde 
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bucuria participanţilor atunci când văd pentru prima dată manechinele modelate 
după silueta lor. "Să văd asta cu adevărat a fost un adevărat şoc", spune unul 

dintre modele. Schimbarea manechinelor în aşa fel încât să reprezinte mai exact 
diversitatea umană e o luptă grea, dar Pro Infirmis şi magazinele implicate în 
această campanie au făcut un pas înainte, iar firme ca Nordstrom, care foloseşte 

persoane cu dizabilităţi în reclame din 1991, sau Debenhams, care a adoptat acest 
model în 2013, demonstrează că se poate. 
 

sursa: http://www.realitatea.net/imagini-emotionante-manechinele-cu-dizabilitati-

reamintesc-oamenilor-ca-nimeni-nu-este-perfect_  

 
 

 10 decembrie - Ziua Internationala a Drepturilor Omului 

 
Data a fost aleasă pentru a onora adoptarea și proclamarea de către Adunarea 

Generală a ONU, la 10 decembrie 1948, a Declarației Universale a Drepturilor 
Omului, prima exprimare globală a drepturilor omului și una dintre primele realizări 

majore a Organizației Națiunilor Unite.  
Instituirea oficială a Zilei Drepturilor Omului a avut loc la plenara 317 a Adunării 
Generale, la 4 decembrie 1950, când Adunarea Generală a elaborat Rezoluția 423 

(V), prin care invita toate statele membre, precum și orice alte organizații 
interesate să sărbătorească ziua așa cum cred că e potrivit.  

Ziua este marcată în mod normal atât de conferințe și reuniuni politice la nivel înalt 
cât și de evenimente culturale și expoziții care se ocupă cu probleme legate de 
drepturile omului. 
Sursa: ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Drepturilor_Omului  
 
 
 

 
 

 
 

http://www.realitatea.net/imagini-emotionante-manechinele-cu-dizabilitati-reamintesc-oamenilor-ca-nimeni-nu-este-perfect_
http://www.realitatea.net/imagini-emotionante-manechinele-cu-dizabilitati-reamintesc-oamenilor-ca-nimeni-nu-este-perfect_
http://ro.wikipedia.org/wiki/Adunarea_General%C4%83_a_ONU
http://ro.wikipedia.org/wiki/Adunarea_General%C4%83_a_ONU
http://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
http://ro.wikipedia.org/wiki/10_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1948
http://ro.wikipedia.org/wiki/Declara%C8%9Bia_Universal%C4%83_a_Drepturilor_Omului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Declara%C8%9Bia_Universal%C4%83_a_Drepturilor_Omului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturile_omului
http://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
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 11 decembrie – Ziua Internationala a Muntelui 
 

Începând din 2003, Organizația Națiunilor Unite și statele sale membre sărbătoresc în 
fiecare an, pe 11 decembrie, Ziua Internatională a Muntelui, având scopul de a 

sensibiliza, în special cu privire la importanța munților pentru viață, pentru furnizarea 
de bunuri și servicii, importanța lor ca sursă de apă, pentru bogăția diversității 
biologice, ca destinații pentru odihnă și turism, precum și pentru importante domenii 

ale diversității culturale. 
Sursa: www.revistapadurilor.ro  

 

 

 Larisa Iordache, MEDALIA DE AUR la Cupa Mondială la gimnastică 

de la Glasgow 
 

Gimnasta Larisa Iordache a câştigat, sâmbătă, medalia de aur la etapa de Cupă 
Mondială de la Glasgow, cu un total de 57.932 puncte. 

 

   

 

Pe podium au mai urcat gimnastele Elizabeth Price (SUA, 57.365) - medalie de argint, 
respectiv Vanessa Ferrari (Italia, 56.633) - medalie de bronz. 

 
La Cupa Mondială de la Glasgow au participat cei mai buni opt gimnaşti, la feminin şi 

masculin, conform ierarhiei de la ultima ediţie a Campionatului Mondial. 
 
Cele opt gimnaste participante la Cupa Mondială de la Glasgow au fost: Vanessa 

Ferrari (Italia, dublă campioană olimpică şi campioană mondială), Elizabeth Price 
(SUA, câştigătoarea din 2012 a etapelor de Cupă Mondială de la Stuttgart şi Glasgow), 

Ruby Harrold (Marea Britanie), Carlotta Ferlito (Italia, vicecampioană olimpică şi 
europeană), Roxana Popa Nedelcu (Spania), Asuka Teramoto (Japonia), Larisa 
Iordache, medaliată cu bronz la JO din 2012 şi campioană europeană în 2013, şi Raer 

Theaker (Marea Britanie). 
http://www.realitatea.net/larisa-iordache-medalia-de-aur-la-cupa-mondiala-la-gimnastica-de-

la-glasgow_ 
 

 

http://www.realitatea.net/larisa-iordache-medalia-de-aur-la-cupa-mondiala-la-gimnastica-de-la-glasgow_
http://www.realitatea.net/larisa-iordache-medalia-de-aur-la-cupa-mondiala-la-gimnastica-de-la-glasgow_
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 “Stropi de soare pe campii” in Scoala lui Andrei 
 

  
“Stropi de soare pe campii” este proiectul de antreprenoriat social 
initiat de Scoala cu Clasele I-VIII Roata de Jos, din judetul Giurgiu, in 

cadrul proiectului "Inovare sociala si antreprenoriala pentru scoli 
performante in comunitatile Petrom", finantat de Petrom prin programul Scoala lui 

Andrei. 
Institutul de Economie Sociala din cadrul FDSC a fost inca de la inceput alaturi de 
reprezentantii scolii Roata de Jos in elaborarea proiectului si a planului de afacere, si ii 

sprijinia in continuare oferindu-le consultanta de specialitate in implementarea in bune 
conditii a acestuia. 

In contextul actual de crestere a preturilor pentru furnizarea energiei electrice si a 
energiei termice (gaz natural), sumele pe care Scoala Roata de Jos trebuie sa le achite 
pentru electricitate si incalzire devin din ce in ce mai mari, iar reducerea cheltuielilor 

poate fi facuta prin instalarea de panouri fotovoltaice care sa asigure necesarul de 
consum. 

Cadrele didactice din Roata de Jos au gasit o solutie inovativa pentru achizitionarea 
acestor panouri, si pe termen lung, pentru a putea folosi cat mai eficient resursele 
scolii preponderent pentru procesul educativ si pentru a putea asigura activitatii de 

invatamant un mediu propice. Astfel, o suprafata de teren arabil aflata in proprietatea 
scolii va deveni „un camp de soare”, unde vor fi cultivate plante medicinale 

(galbenele) in vederea comercializarii acestora pentru a putea achizitiona panourile 
fotovoltaice atat de necesare scolii. 
“Consideram ca scoala este un actor principal in comunitatea pe care o reprezentam, 

de aceea este datoria noastra sa formam copii, atat in clasa dar si in afara orelor de 
curs. Acest proiect ne da sansa sa responsabilizam copii dar si parintii. Putem spune 

ca valoarea adaugata a proiectului consta si in aceea ca atragem in activitatea de 
voluntariat si parintii elevilor, astfel acestia vor putea sa petreaca mai mult timp 
impreuna. Prin intalnirile organizate cu elevi, parinti, medic, alesi locali si autoritati 

locale vom promova acest gen de proiecte si activitatile ce militeaza pentru un mediu 
curat si dezvoltare durabila.” declara reprezentatii scolii Roata de Jos. 

Profesorii nu sunt singurii implicati, ci au alaturi de ei o echipa tanara si energica, cea 
a „Galbenelelor vesele”, formata din 20 de elevi ai Scolii Roata de Jos. Copiii continua 
sa se implice activ in implementare proiectului, atat in ceea ce priveste popularizarea, 

informarea, redactarea materialelor si promovarea proiectului, cat si in actiunile ce tin 
de plantarea si recoltarea plantelor medicinale, sub permanenta supraveghere a 

profesorului coordonator. 
„Prin implementarea proiectului “Stropi de soare pe campii” ne propunem sa atragem 

elevii catre activitatile agricole, sa ii determinam sa inteleaga importanta activitatilor 
de voluntariat si de a avea un mediu curat; de asemenea prin acest proiect vrem sa 
dezvoltam spiritual de initiativa si sa intarim colaborarea in cadrul comunitatii 

noastre.”, ne spune doamna profesoara Gabriela Tila. 
In vara anului 2014 galbenele sadite si ingrijite de elevii scolii Roata de Jos isi vor gasi 

primii cumparatori. Pentru a fi la curent cu noutatile acestui proiect, dar si pentru a-i 
sustine si incuraja pe cei mici, vizitati pagina de Facebook dedicata. 
Sursa: www.stiriong.ro, 4 decembrie 2013 

 

http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/781/t/institutul-de-economie-sociala-in-tara-l
https://www.facebook.com/scoala.roatadejos.3?fref=ts
http://www.stiriong.ro/
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 MERELE ROMÂNEŞTI sunt cele mai bune 
 

Merele româneşti sunt mai bune decât cele italieneşti, poloneze şi turceşti. Aceasta 
este concluzia expertilor de la Asociaţia Consumatorilor de Produse Alimentare şi de la 

Institutului Naţional de Cercetare IBA Bucureşti, care au verificat mai multe loturi de 
fructe autohtone si de import. 
 

 

MERELE ROMÂNEŞTI sunt cele mai bune, o confirmă un studiu. 
 

Au fost analizate gustul, culoarea şi calitatea nutritivă. Astfel, expertii au ajuns la 
concluzia că ionatanul românesc, de exemplu, este cu 20% mai dulce decât cel 
polonez şi cu 14% decât cel turcesc, nivelul de minerale este cu 25% mai mare, iar 

cantitatea de substanţe nutritive cu 80% mai mare decât la ionatanul polonez.  
 

Ionatanul românesc este mai bun şi decât cel italienesc. Experţii din domeniul 
industriei alimentare din România susţin că acest lucru este posibil datorită faptului că 
industria pesticidelor nu este foarte bine dezvoltată la noi în ţară. Cu toate acestea, 

românii sunt codaşii Europei la capitolul consum de fructe. Dacă media consumului de 
portocale, mere şi pere în UE este de 57 de kg pe cap de locuitor, un român consumă 

doar şapte kg de portocale, cinci de mere şi două kg de pere, anual.  
 

Doctorul Mencinicopschi a declarat, la REALITATEA TV: "Nu m-a surprins acest studiu 
şi rezultatele lui, pentru că avem un mare avantaj, solul. Contează foarte mult asta, în 
creşterea merelor. Mărul ionatan e savuros, îl ştiu din copilărie şi dă o saţietate mai 

mare. Contează faptul că nu sunt crescuţi într-o formă de livadă intensivă, în care 
sunt trataţi cu multe pesticide.  
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Cercetările au arătat că aceste mere sunt mai bune la gust, dar şi nutriţionale. 

Dezordinile metabolice pot fi provocate de pesticide, care duc la boli grave. Niciunul 
dintre noi nu poate face teste merelor din piaţă. E important să preferăm fructele, 
legumele din România, pentru că cei care le vând sunt obligaţi să spună de unde vin 

produsele. Fructele nu se mănâncă după masă şi ar trebui să mâncăm minim câte un 
măr zilnic", a explicat medicul. 
Sursa: http://www.realitatea.net/vestea-bomba-despre-merele-romanesti-dr-mencinicopschi-

nu-ma-surprinde-deloc_ 

 

 

 The Guardian despre Patrick Daunt, Romania si RENINCO 
 

In prestigiosul ziar britanic The Guardian a aparut Vineri, 6 decembrie 2013, un 
necrolog semnat de un nume de referinta in educatia speciala a Marii Britanii, Peter 
Mittler, despre Patrick Daunt - fost presedinte de onoare al Asociatiei RENINCO 

Romania. In articol sunt si doua paragrafe despre munca lui Patrick Daunt in Romania, 
inclusiv despre RENINCO. Pentru cei interesati, linkul pentru accesare directa este:  

http://www.theguardian.com/world/2013/dec/06/patrick-daunt 

 

 Anunt pentru licee 
 

Organizatie Asociatia pentru Educatie,Formare Profesionala si 
Leadership  

Data 

postarii  

29-11-2013 

Descriere Din luna februarie dorim sa derulam un mic proiect de orientare 

profesionala destinat liceenilor! 
Daca reprezentati un liceu si doriti sa colaboram, asteptam sa ne 

contactati la adresa: mirela.mazareanu@ed4lead.ro  

Sursa: www.stiriong.ro 

 

 
Toti pentru unul, unul pentru toti! 

http://www.realitatea.net/vestea-bomba-despre-merele-romanesti-dr-mencinicopschi-nu-ma-surprinde-deloc_
http://www.realitatea.net/vestea-bomba-despre-merele-romanesti-dr-mencinicopschi-nu-ma-surprinde-deloc_
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/06/patrick-daunt
http://www.stiriong.ro/detaliu-csc/vrs/IDcsc/7215
http://www.stiriong.ro/detaliu-csc/vrs/IDcsc/7215

