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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. 12, anul 4, saptamana 28 martie – 3 aprilie 2016 

 

 

Cuprins: 
 2 aprilie - Ziua Internationala pentru Constientizarea Autismului 
 Cereri de propuneri de proiecte, Orizont 2020, Axa: Tehnologii de informare si comunicare 

(TIC) 

 Federatia VOLUM lanseaza Volunteer360, primul soft romanesc de suport in 

Managementul Voluntarilor 

 Agentia pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati va putea finanta proiecte de 

combatere a violentei 

 #Filantropi2016: campania anuala de renovari cauta gradinite si scoli care au nevoie de 

imbunatatiri 

 Bookurești.Social – librărie socială pentru alinarea oamenilor de varsta a treia 

 Par niște mormane de pământ, dar e descoperirea secolului. Sunt mai vechi decât piramidele 

 Povestea pictoriței de 6 ani care suferă de autism 
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La 18 decembrie 2007, ziua de 2 Aprilie a fost declarata de catre Natiunile Unite, Ziua 

Internationala pentru Constientizarea Autismului. 

 

Cu acest prilej se petrece și Ligt It Up Blue, actiune internationala prin care se ilumineaza in 

albastru cladiri importante din intreaga lume - Empire State Building din New York City, Turnul 

CN din Toronto, Turnul Effel din Paris. 

 

Informatii suplimentare: 

 Organizatia "AUTISM ROMANIA-Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism" - 

http://www.autismromania.ro 

 Asociatia Help Autism - http://www.helpautism.ro/ 

 Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA) – http://www.raa.ro  

 Asociatia Autism Baia Mare – http://www.autismbaiamare.ro 

 Asociatia Dincolo de Autism Craiova – http://www.dincolodeautism.ro 

 Asociatia Invingem Autismul – http://www.invingemautismul.ro 

 Asociatia pentru Interventie Terapeutica in Autism - http://autism-aita.ro 

 

 

 Cereri de propuneri de proiecte, Orizont 2020, Axa: Tehnologii de 

informare si comunicare (TIC) 

 
Comisia Europeana a deschis in cadrul programului «Orizont 2020», axa: «Tehnologii de 

informare si Comunicare (TIC)», masura «Continut», cererea de propuneri de proiecte 

«Tehnologii pentru invatare si competente». 

 

Scop si tipuri de abordare: Cererea va cofinanta actiuni de inovare si actiunide inovare si 

cercetare. 

Invatarea, astazi, are loc intr-un context de noi interactiuni intre invatarea formala si informala, 

schimbarea rolului profesorilor, impactul social media si participarea activa a elevilor/studentilor in 

proiectarea de activitati de invatare. 

In acest context, provocarea este de a crea un ecosistem de inovare care sa faciliteze co-

programarea deschisa, mai eficace si mai eficienta, co-creatia, precum si utilizarea continutului 

digital, instrumentele si serviciile necesare pentru invatarea personalizata si predare. Este nevoie de 

co-creatie si co-evolutie a cunostintelor si parteneriatelor intre actorii din lumea afacerilor si 

cercetare, comunitatile de utilizatori, educationale si de formare, organizatiile pentru dezvoltarea 

legaturii dintre componente si servicii tehnologiile de invatare corespunzatoare, care, la randul lor, 

vor responsabiliza profesorii si elevii si vor facilita inovarea (sociala) in educatie si formare. 

 

Actiunile de inovare trebuie sa propuna solutii pentru urmatoarele arii: 

 creatie usoara, mixarea si reutilizarea continutului, servicii, aplicatii si date contextuale 

pentru procesele de invatare interactiva (de exemplu instrumente de creare si modelare, 

produse de retea, platforme de editare electronica, retele sociale si de colaborare);  

http://www.autismromania.ro/
http://www.raa.ro/
http://www.autismbaiamare.ro/
http://www.dincolodeautism.ro/
http://www.invingemautismul.ro/
http://autism-aita.ro/
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 medii de noi experiente de invatare si experimentare (de exemplu, tehnologii de simulare si 

modelare 3D, tehnologii de vizualizare, realitate virtuala, inteligenta geospatiala, tutori 

inteligenti si alte tehnologii adaptative si multimodale); 

 servicii de sprijin educational (de exemplu, analiza pentru crearea, colectarea, stocarea, 

partajarea datelor educationale intr-un mod sistematic si sigur). 

 

Pentru actiunile de inovare si cercetare se vor avea in vedere tehnologiile de invatare mai profunda 

a stiintei, tehnologiei, ingineriei, matematicii, combinate cu arta (STEAM), imbunatatirea inovarii si 

a capacitatilor creative ale elevilor si sprijinirea noului rol al profesorilor, ca antrenori ai 

cursantului. Activitatile pot acoperi cercetarea fundamentala (atingand o combinatie de discipline, 

inclusiv disciplinele umaniste) si/sau o componenta si conceperea, la nivel de sistem, de testare pilot 

(orientat catre utilizator), pentru a sprijini strategiile de interventie reala, cu noi tehnologii (de 

exemplu: interfete noi, de calcul, medii de invatare miste reale, tehnologiile 3D, tehnologia mobila, 

etc). 

 

Buget total/suma acordata pe proiect: 11 milioane de euro din care: 

 cofinantare de 70% pentru actiunile de inovare; 

 100% pentru organizatiile non-profit; 

 cofinantare de 100% pentru activitatile de inovare si cercetare. 

 
Beneficiari: orice entitate constituita legal pe teritoriul unei tari participante la program. 

Eligibilitate tari/regiuni: state membre UE, tari asociate la program in urma unor acorduri cu UE, 

organizatii internationale care au ca scop promovarea cooperarii stiintifice si tehnologice in Europa. 

 

Data de depunere: 12 aprilie 2016; (orele 17:00 la Bruxelles). 

 

Pentru intrebari referitoare la cererile de propuneri ale programului Orizont 2020, a fost creat 

un Helpdesk Horizon2020; cei interesati sunt rugati sa adreseze intrebarile cu cel putin 2 saptamani 

inainte de data limita de depunere a aplicatiilor. 

 

Informatii suplimentare: 
 Descrierea actiunilor de inovare: activitati directe menite sa produca planuri, configurari sau 

proiecte pentru produse, procese sau servicii noi, modificate sau imbunatatite. In acest scop, se 

pot include realizarea de prototipuri, teste, demonstratii, actiuni pilot si de validare a produselor 

pe scara larga si reproducerea pe piata. 

 Actiuni constand in principal din activitati cu scopul de a stabili noi cunostinte si/sau de a 

explora fezabilitatea unei tehnologii noi sau imbunatatite, a unui produs, proces, serviciu sau o 

solutie. In acest scop, ele pot include cercetarea fundamentala si aplicata, dezvoltarea 

tehnologica si de integrare, testare si validarea pe un prototip la scara mica, intr-un laborator sau 

mediu simulat. 
sursa: www.finantare.ro, Catalog Granturi, 24 martie 2016 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
http://www.finantare.ro/
http://www.finantare.ro/granturi-subventii/catalog-granturi
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 Federatia VOLUM lanseaza Volunteer360, primul soft romanesc de 

suport in Managementul Voluntarilor, realizat pe tehnologie Microsoft 

Dynamics CRM 

 

Federatia VOLUM, in parteneriat cu Asociatia TechSoup Romania, lanseaza 

primul soft online de management al voluntarilor pentru organizatiile si 

institutiile din intreaga tara, miercuri, 6 aprilie 2016, la Youth HUB. 

 

Implementat de Aleman Software Group si realizat cu sprijinul Microsoft Romania, 

acest soft va avea rolul de Registru National de Evidenta a Voluntarilor, va oferi suport pentru 

managementul voluntarilor si va corela informatii despre voluntariat la nivel national. 

Initiativa face parte din proiectul „Cartea de Identitate a Voluntariatului - Calitate, Impact si 

Valoare", desfasurat de Federatia VOLUM in parteneriat cu Asociatia TechSoup Romania, proiect 

finantat prin Granturile SEE 2009- 2014 in cadrul Fondului ONG. 

Volunteer360 a fost dezvoltat de Aleman Software Group pe tehnologie Microsoft Dynamics CRM 

si vine in sprijinul sectorului cu doua beneficii majore: eficientizarea lucrului cu voluntarii si 

generarea de informatii, in timp real, la nivel national, despre numarul de voluntari implicati, 

tipurile de activitati si numarul de ore. Este prima oara cand o solutie enterprise custom de 

Microsoft Dynamics CRM este dezvoltata pentru managementul voluntarilor in Romania, si 

foloseste tehnologia cloud Office 365 Nonprofit, care permite organizatiilor neguvernamentale 

eligibile acces la indemana la produse si servicii de business Microsoft. 

 

Organizatiile si institutiile care implica voluntari vor avea toate informatiile despre voluntari intr-un 

singur loc, vor putea genera documentele necesare si obligatorii conform Legii Voluntariatului 

78/2014 si vor putea scoate rapoarte proprii pentru activitatile desfasurate. „Unul dintre aspectele 

importante pe care le poate rezolva acest sistem este lipsa informatiilor referitoare la activitatile de 

voluntariat din Romania. Un sistem in care organizatiile din intreaga tara introduc astfel de 

informatii ne permite sa urmarim evolutia voluntariatului in timp real, pentru reflectarea 

corespunzatoare a voluntariatului in politicile publice." - Florentina CHIRU, Coordonator 

Comunicare Externa si PR, Federatia VOLUM. 

In cadrul evenimentului de lansare vor fi invitati atat partenerii care au ajutat la realizarea acestui 

sistem, cat si alti reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, institutiilor si companiilor. 

„Potentialul pe care il ofera tehnologia de a face si mai mult bine in organizatii nonprofit, si mai 

ales sa masuram acest bine, este imens. In Microsoft Romania si Aleman Software Group am gasit 

aceeasi convingere si disponibilitate de a creste binele, dincolo de numarul de ore de dezvoltare sau 

de costurile reale ale tehnologiei. E o solutie facuta practic din voluntariat pentru voluntariat si este 

prima oara cand o solutie enterprise de Customer Relationship Management cum este Microsoft 

Dynamics CRM este adaptata si pregatita de implementare pentru munca in ONG-uri. Suntem 

foarte bucurosi sa fi putut facilita aceasta intersectie perfecta intre binele pe care il face 

voluntariatul in Romania si industria inimoasa de IT din Romania." - Elena Coman, Programs 

Director, Asociatia TechSoup. 

 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 12, anul 4, saptamana 28 martie – 3 aprilie 2016 

 

 

 

P
ag

e5
 

„Realizarea unei baze de date a voluntarilor din Romania este un vis pe care multe ONG-uri le-au 

avut. Dorinta de a crea o mai buna coordonare si utilizare a acestei resurse incredibile, care este 

voluntariatul sau dorinta de a face bine, a prins contur prin acest proiect. Suntem onorati sa fim 

partenerii Federatiei VOLUM si Techsoup in realizarea acestui proiect si speram ca organizatiile sa 

il foloseasca din plin pentru managementul intern, al proiectelor, al contractelor de voluntariat, al 

voluntarilor inscrisi si a raportarii atat de necesare." - Nicu Aleman, Managing Partner Aleman 

Software Group. 

Evenimentul de lansare va avea loc miercuri, 6 aprilie, incepand cu ora 9.00, la Youth HUB (Strada 

Ion Neculce, nr. 74) si va cuprinde un seminar aplicativ pentru organizatiile neguvernamentale si 

institutiile care implica voluntari. De asemenea, pe 14 si 20 aprilie vor avea loc doua astfel de 

ateliere. Inscrierea in cadrul evenimentului de lansare se face in baza completarii unui formular, 

participantii primind o confirmare, in functie de locurile disponibile. 

Proiectul Cartea de Identitate a Voluntariatului - Calitate, Impact si Valoare este un proiect 

implementat de Federatia VOLUM in parteneriat cu Asociatia TechSoup Romania, finantat prin 

Granturile SEE 2009- 2014 in cadrul Fondului ONG in Romania, cu suma de  78.857,00 € euro. 
sursa: www.stiriong.ro, 25 martei 2016 

 

 

 Agentia pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati va putea finanta 

proiecte de combatere a violentei 

 
 

Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES) din cadrul 

Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice va avea noi atributii si o 

structura organizatorica adaptate cerintelor si standardelor Uniunii Europene in domeniu. 

 

Guvernul a adoptat o Hotarare privind organizarea si functionarea acestei institutii, ca urmare a 

reglementarilor introduse prin Legea nr. 229/2015, prin care rolul fostului Departament pentru 

Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati a fost consolidat prin transformarea sa in Agentie. 

 

Principalele elemente de noutate ale actului normativ au in vedere: 

•    Intarirea capacitatii institutionale si functionale a ANES in domeniul egalitatii de sanse si 

tratament intre femei si barbati si al violentei in familie; Agentia va avea un rol activ si, in 

indeplinirea atributiilor sale specifice, va putea solicita informatii de la: institutiile publice centrale 

si locale, societati la care statul este actionar, organizatii patronale si sindicale reprezentative la 

http://www.stiriong.ro/
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nivel national. De asemenea, secretarul de stat care conduce Agentia va putea consulta 

experti/experte in domeniul egalitatii de sanse, cu recunoastere la nivel national si international. 

•    ANES va putea finanta sau confinanta proiecte specifice si proiecte din cadrul programelor de 

interes national in domeniul egalitatii de sanse intre barbati si femei si al prevenirii si combaterii 

violentei in familie si impotriva femeii; 

•    O alta schimbare vizeaza posibilitatea ca ANES sa beneficieze de donatii si sponsorizari in 

conditiile legii. Prin finantarea activitatii ANES se prevede ca pot fi utilizate si fonduri externe 

rambursabile si nerambursabile. Pana in prezent, institutia a implementat ”Proiectul START – o 

viata in calitate de siguranta”,  in valoare de 170 milioane lei si se afla in derulare doua proiecte in 

valoare totala de 1.096.446 euro. Au fost elaborate si depuse cereri de finantare din fonduri 

europene pentru inca trei proiecte in domeniul egalitatii de sanse. 

•    In ceea ce priveste bugetarea activitatii sale, ANES elaboreaza si propune proiectul de buget 

propriu pe care il inainteaza MMFPSPV spre aprobare; 

Structura organizatorica vizeaza cele doua domenii de competenta, cel al egalitatii de sanse intre 

femei si barbati si cel privind prevenirea si combaterea violentei domestice. Numarul total de 

posturi este de 50, exclusiv demnitarul.   
sursa: Guvernul Romaniei 

 
 

 #Filantropi2016: campania anuala de renovari cauta gradinite si scoli care 

au nevoie de imbunatatiri 
 

Patru Maini, producator roman de materiale de constructii pentru finisaje si 

integrator de servicii si solutii pentru personalizarea caselor, a lansat cea de-a 

patra editie a campaniei sale anuale prin care isi propune sa renoveze 37 de gradinite, scoli si 

spitale de copii din toata tara.  

In prima faza a proiectului care se desfasoara sub sloganul „Nu trebuie sa fii bogat ca sa 

ajuti", Patru Maini strange propuneri de cladiri in cadrul aplicatiei Filantropi 2016, in 

perioada 17 martie - 30 aprilie 2016. 
 

 

http://patrumaini.ro/
http://filantropi2016.patrumaini.ro/
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Timp de mai bine de o luna, oricine poate propune o cladire publica in program, accesand sectiunea 

dedicata campaniei pe site-ul Patru Maini. Se cauta institutii de invatamant din mediul rural sau 

urban care au nevoie de imbunatatiri si renovari, dar si camine sau spitale pentru copii. Cele 37 de 

cladiri vor fi alese la finalul lunii aprilie, in functie de numarul de voturi pe care le obtin in 

aplicatie, dar si in functie de evaluarea tehnica a echipei Patru Maini. 

 

A doua faza a campaniei ia forma strangerii de fonduri pentru renovari. Patru dintre produsele 

Patru Maini vor intra in promotie: Primus Chit Multicolor Antibacterian, Primus Adeziv Exterior 

(Extraflex), Primus Adeziv Alb Interior Exterior (Macrogranular) si Glet de Interior. Astfel ca, in 

perioada mai - septembrie 2016, o valoare de 50 de bani - 1 leu din vanzarea fiecarui sac va 

merge spre o renovare din judetul in care se vinde. Astfel, banii colectati in judetul Brasov, de 

exemplu, vor merge la renovarea unei gradinite sau scoli tot din Brasov. Produsele Patru Maini sunt 

disponibile in magazinele Dedeman, Praktiker si Hornbach din toata tara.  

  

„Campania de renovari a ajuns la a patra editie, dar e doar al doilea an in care primim propuneri 

de cladiri de la public. Anul trecut am avut emotii, dar s-au strans peste 100 de propuneri. Din 

pacate, sunt foarte multe gradinite si scoli in Romania care au nevoie de renovari serioase. 

Asteptam si anul acesta inscrierile profesorilor, educatorilor, parintilor si elevilor care cred ca o 

comunitate poate creste si singura din interior. Cautam filantropii de azi, care stiu ca nu trebuie sa 

fii bogat ca sa ajuti, ci doar sa te implici. Orice roman poate face asta, propunand o cladire in 

campanie sau renovand cu produsele noastre de ajutor", a declarat Claudia Russu (Marketing 

Manager, Patru Maini). 

 
 

La prima editie a programului, in 2013, Patru Maini a renovat 29 de cladiri si a reusit sa faca 1.265 

de copii fericiti, valoarea totala a proiectului ridicandu-se la 239.500 lei. In 2014, a realizat o 

investitie de 295.642 lei, care s-a concretizat in renovarea unui numar de 29 de cladiri din toata tara, 

pentru 1.409 de micuti. Editia din 2015 a programului Patru Maini este inca in plina desfasurare, 

dupa ce a strans 230.000 lei pentru aproximativ 1.500 de copii din respectivele institutii, iar 

campania de renovare pentru cele 33 de cladiri selectate cu ajutorul aplicatiei si fanilor de pe pagina 

de Facebook a Patru Maini se va finaliza in luna mai a acestui an. 

 

Aplicatia #Filantropi2016 face parte dintr-o campanie creata si implementata de Rusu+Bortun 

Brand Growers si Rusu+Bortun Cyber Growers pentru brandul Patru Maini, care include activari 

digitale, componente social media si o campanie in-store. Una dintre executiile campaniei -

 Arhiducele - a fost inclusa in numarul din martie 2016 din Lürzer's Archive, una din cele mai 

cunoscute resurse creative pentru profesionistii de advertising din toata lumea. 

  

Patru Maini este un producator 100% romanesc de materiale de constructii pentru finisaje si un 

http://patrumaini.ro/produs/primus-multicolor-antibacterian/
http://patrumaini.ro/produs/primus-extraflex/
http://patrumaini.ro/produs/primus-extraflex/
http://patrumaini.ro/produs/primus-macrogranular-alb/
http://patrumaini.ro/produs/glet-de-interior/
https://www.facebook.com/PatruMaini
https://www.facebook.com/PatruMaini
http://www.luerzersarchive.com/en/magazine/print-detail/primus-60872.html
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integrator de servicii si solutii pentru personalizarea caselor. Compania a fost infiintata in anul 2003 

si produce adezivi, tencuiala decorativa, produse de finisare a fatadelor, chituri de rosturi, cu o 

capacitate de 80.000 tone anual. Gamele principale de produse sunt Primus (pentru mesteri), Primus 

Optimus (pentru beneficiari si consilierii acestora) si Baumix (pentru specialistii in constructii). 
sursa: www.stiriong.ro, 23 martie2016 
 
 

 
 
 
 

 Bookurești.Social – librărie socială pentru alinarea oamenilor de 

varsta a treia 
 

Grupul de Educație și Acțiune pentru Cetățenie – GEAC a lansat prima librărie socială din 

România. Bookurești Social este o întreprindere culturală online de cărți accesibile în limba 

engleză și o întreprindere socială, pentru că excedentul obținut din vânzări este direcționat 

către proiectul Fondul Visele Bătrânilor. 

 

Cu ce începi pentru a înțelege bătrânețea în România? 

Te poți uita la cele 2,3 milioane de persoane cu pensii mai mici de 800 de lei; la speranța medie de 

viață de 70 de ani; la numărul oamenilor în vârstă afectați de singurătate, aprox. 650.000; de ce nu, 

la „expresivitatea” limbii române, „babalâc”, „hodorog”, „baborniță” „boșorog”. Noi am început în 

2014 cu proiectul Visele Bătrânilor. Cu doamna Elisabeta, care „nu a crezut că viața-i atât de 

scurtă” și căreia i-a „revenit culoarea în obraji pentru că a mai vorbit cu cineva”; cu visul împlinit al 

doamnei Maria, o pereche de pantofi, mărimea 37; cu domnul Lucian, căruia inima obosită i-a 

întinerit la revederea muntelui; cu doamna Georgeta, care ne-a oferit lăcrimând o pereche de ciorapi 

de lână; cu doamna Paraschiva, pentru care „cea mai mare bucurie este absența durerii”. 

 

 
Pornim Bookurești Social cu câteva sute de titluri în stoc, într-un singur exemplar, multe dintre ele 

noi, majoritatea non-fiction. În librărie sunt și cărți care au mai fost răsfoite, citite, o dată sau de mai 

multe ori. Le-am semnalat ca atare în descrierea cărților, punctând natura uzurii, acolo unde e cazul. 

Pentru detalii despre cele două proiecte: 
www.bookuresti.social și www.viselebatranilor.ro. 

sursa: http://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/bookuresti-social-librarie-sociala-pentru-alinarea-oamenilor-de-varsta-a-treia/ 

http://www.stiriong.ro/
http://www.bookuresti.social/
http://www.viselebatranilor.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/bookuresti-social-librarie-sociala-pentru-alinarea-oamenilor-de-varsta-a-treia/
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 Par niște mormane de pământ, dar e descoperirea secolului. Sunt mai vechi decât 

piramidele 

 
Arheologii au făcut descoperirea secolului în Europa. Piramide mai vechi cu 600 de ani 

decât cele din Egipt au fost găsit în Polonia. 

 

Oamenii de știință susțin că structurile descoperite în nordul țării ar putea fi construite înainte de 

anul 300 î. Hr. 

 

Experții spun că structurile - găsite lângă orașul Slonowice - sunt morminte megalitice 

triunghiulare, care variază ca dimensiuni și sunt realizat din blocuri imense de piatră. 

 

Exploratorii au scos la iveală șapte piramide poloneze până în prezent - cea mai mare fiind de 5 

metri - după ce au utilizat o tehnologie de scanare cu laser. 

 
 

 

Mormintele au fost construite cu lemn și bușteni în loc de piatră și au fost ascunde în pădure sub 

pământ. 

Mormintele ar fi fost construite de comunitatea Funnel Beaker Culture din mileniul 5 spre mileniul 

3 î. Hr. iar cei care au fost îngropați aici sunt conducătorii tribului. 
sursa: http://www.realitatea.net/par-ni-te-mormane-de-pamant-dar-e-descoperirea-secolului-sunt-mai-vechi-decat-

piramidele_1909781.html#ixzz43YVagQCP  
 

http://www.realitatea.net/par-ni-te-mormane-de-pamant-dar-e-descoperirea-secolului-sunt-mai-vechi-decat-piramidele_1909781.html#ixzz43YVagQCP
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 Povestea pictoriței de 6 ani care suferă de autism 

 

Iris Grace Halmshaw este o fetiţă de 6 ani din Marea Britanie care a fost diagnosticată cu 

autism în anul 2011. Fetiţa întâmpină dificultăţi de vorbire, nu îşi poate exprima emoţiile şi 

nu îşi poate forma relaţii cu cei din jur. 

 

Atunci când au aflat că fetiţa lor este diagnosticată cu autism, părinţii lui Iris au hotărât să îi 

găsească activităţile care ar putea să o ajute să îşi exprime emoţiile. 

Părinţii au îndemnat-o să îşi exprime emoţiile şi trăirile în picturi, iar pentru ca fetiţa să nu fie 

singură, i-au cumpărat şi o pisică pe nume Thula. 

Alături de pisică, Iris devine mai vorbăreaţă şi mai deschisă pentru a comunica cu cei din jur. Pentru 

ea, Thula nu este doar o pisică, ci cel mai bun prieten. Atunci când îşi petrece timpul în faţa foilor 

de hârtie şi a culorilor, pisica îi este mereu aproape şi o urmăreşte. 

Picturile lui Iris sunt excepţionale şi deseori sunt comparate cu cele ale lui Claude Monet, datorită 

atenţiei deosebite pentru detalii şi pentru simţul pe care îl are fetiţa pentru culori. 
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