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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. 23, anul 6, săptămâna 11 – 17 iunie 2018 

 

 

Cuprins: 
 

 12 iunie - Ziua Mondială împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă 

 13 iunie – Ziua internațională de conștientizare a albinismului 

 Conferința națională Acces și participare la educație pentru persoanele cu dizabilități – 

Asociația RENINCO România și Consiliul Național al Dizabilității din România - prim 

anunț 
 Kaufland România oferă 1 milion de euro pentru finanțarea ONG-urilor 

 Bunăstarea copilului în mediul rural - World Vision România (WVR) 

 O aplicație românească le oferă surzilor un translator în timp real 

 Vacanța de vară a început! 
 
 
 

                                                         

    NOUTĂȚI 

 

 Ministerul Educației Naționale anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor 

posturi de experți în cadrul proiectului POCU ”Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți” CRED 
 

Data publicării: 05.06.2018 

 

Ministerul Educației Naționale (MEN) anunță selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în 

cadrul proiectului POCU ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” CRED – toate 

informațiile sunt postate la adresa: 

www.edu.ro/sites/default/files/Anunt%20selectie%20experti%20CRED_0.pdf 
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 12 iunie - Ziua Mondială împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă 
 

În anul 2002, Organizația Internaţională a Muncii de la Geneva a declarat ziua de 12 iunie drept 

Ziua Mondială împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă. 

 

Scopul urmărit prin acest demers este de a atrage atenţia lumii cu privire la consecinţele şi 

gravitatea folosirii copiilor în diverse activităţi lucrative, care sunt în fapt forme ale exploatării 

acestora. 

 

 
 

 13 iunie – Ziua internațională de conștientizare a albinismului 
 

Albinismul este o boala congenitala (ereditara) hipo-pigmentara (nivel scazut de pigmenti), care se 

manifesta prin absenta partiala a pigmentului natural numit melanina, (hipomelanism) sau absenta 

totala a acestuia (amelanism). 

Boala reprezinta o forma de dezordine genetica si se datoreaza mostenirii genelor recesive.  

Aceasta afecteaza toate vertebratele, inclusiv oamenii. 

 

Cantitatea de melanina produsa de corp determina culoarea parului, ochilor si pielii, iar absenta 

pigmentului produce decolorarea acestora. Persoanele afectate de albinism sunt adesea sensibile 

la lumina solara... De asemenea, melanina influenteaza dezvoltarea nervilor optici, astfel 

albinismul este insotit de tulburari oculare. Deficienta de vedere este caracteristica bolii.  
sursa: http://www.i-medic.ro/boli/albinismul 

 

http://www.i-medic.ro/boli/albinismul
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Printr-o rezoluție a Consiliului (Rezoluția A/HRC/26/L.7.) s-a recomandat Adunării Generale ONU 

proclamarea zilei de 13 iunie - Ziua internațională a sensibilizării oamenilor în legătură cu 

drepturile persoanelor atinse de albinism și pentru promovarea protecției acestora.  
sursa: http://www.irdo.ro/file.php?fisiere_id=778&inline 
 

 
 

 Conferința națională Acces și participare la educație pentru persoanele cu 

dizabilități – Asociația RENINCO România și Consiliul Național al 

Dizabilității din România - prim anunț 
 

În perioada 26-27 octombrie 2018, Asociația RENINCO România va desfășura Conferința națională  

Acces și participare la educație pentru persoanele cu dizabilități. 

 

Evenimentul este cuprins în Planul de activități specifice de interes general al Consiliului Național 

al Dizabilității din România, pentru anul 2018. 

 

Obiective:  

a) analiza aspectelor care facilitează sau limitează accesul copiilor și tinerilor cu dizabilități la 

educație; 

b) elaborarea și validarea Manifestului educaţiei  incluzive cu focalizare pe problematica 

dizabilității. 

 

Numărul aproximativ de participanți = 80. 

 

Organizarea evenimentului va cuprinde plen și ateliere de lucru, astfel: 

Ziua 1  - în plen vor fi 4 comunicări din partea membrilor RENINCO, cadre didactice în cadrul 

facultăților din țară, și 3 ateliere: 

- Atelier 1. Analiza cadrului legislativ privind educația copiilor cu dizabilități  

- Atelier 2. Monitorizarea dreptului și accesului la educație a copiilor și tinerilor cu 

dizabilități 

http://www.irdo.ro/file.php?fisiere_id=778&inline
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- Atelier 3. Calitatea serviciilor educaționale de sprijin în perspectivă incluzivă 

 Ziua 2 – în plen vor fi 2 comunicări din partea membrilor RENINCO, cadre didactice în cadrul 

facultăților din țară, va fi prezentată sinteza discuțiilor pe ateliere, inclusiv cu propuneri concrete de 

lucru, vor urma discuții și validarea Manifestului. 

 

Vom reveni cu detalii în luna septembrie. 
 
 

 Kaufland România oferă 1 milion de euro pentru finanțarea ONG-urilor 

 

  

Primul apel de proiecte a înregistrat un succes extraordinar: peste 13.000 de 

solicitări au fost primite din partea ONG-urilor - prin accesarea platformei, 

apelarea serviciului de helpdesk sau participarea la ateliere. 
  

Cea de-a doua sesiune de depunere a proiectelor va începe pe 21 iunie 2018, iar ONG-

urile pot depune aplicațiile online, pe platforma programului disponibilă 

la www.instaredebine.ro, numai pe această dată, între orele 9,00 – 16,00. 

  

https://d.docs.live.net/79f5ce896ca2d5ff/2doGood/Clients/FDSC/Program%20Finan%C8%9Bare/instaredebine.ro
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Ca urmare a interesului ridicat, în cadrul acestui apel de proiecte nu va mai exista limită 

de cereri de finanțare ce pot fi depuse, iar comisia de jurizare va evalua toate solicitările 

complete, ce îndeplinesc criteriile de aplicare descrise pe site-ul programului, în Ghidul 

Solicitantului. 

  

Ulterior, cea de a treia - și ultima - sesiune de depunere de proiecte va avea loc în august 

2018. 

  

Programul #ÎNSTAREDEBINE se adresează tuturor asociațiilor, fundațiilor și 

federațiilor care dezvoltă proiecte în domeniile cultură, sport și viață sănătoasă, valoarea 

maximă a finanțării acordate pentru un proiect fiind de 235.000 lei (aproximativ 50.000 

euro). O atenție specială în finanțare este acordată proiectelor pentru zonele rurale: 

25% din totalul proiectelor sprijinite se vor adresa comunităților și beneficiarilor din 

mediul rural. 

  

„Faptul că primul apel de finanțare a avut un mare ecou, ne reconfirmă imensa nevoie 

de sprijin a comunităților. Suntem un partener dedicat și ne bucurăm că putem să 

sprijinim ONG-urile să transpună în realitate ideile pentru o Românie mai bună. 

Încurajăm cât mai multe organizații să acceseze fondurile”, a afirmat Anna Katharina 

Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România. 

  

„Așteptăm proiecte în domeniile cultură, sport și viață sănătoasă, din toată țara și în 

special din zonele rurale. Dorim să sprijinim inițiative care vin cu o intervenție reală, 

consistentă și coerentă în comunitățile în care vor avea loc, proiecte care să deschidă 

calea unor schimbări în bine, pe termen lung. 

  

Primul apel de proiecte s-a bucurat de un interes foarte mare din partea organizațiilor 

neguvernamentale, ceea ce arată câtă nevoie este de astfel de programe în România. Am 

primit propuneri din aproape toate județele țării, de la organizații mici la organizații 

mari; proiecte cu tineri, cu comunități rurale, cu meșteșugari, competiții, festivaluri și 

așa mai departe. Toate pentru a aduce starea de bine celor cărora li se adresează. 

Programul În stare de bine vine la momentul ideal, el alăturându-se cu succes celorlalte 

oportunități de finanțare dedicate ONG-urilor și mai ales completându-le din 

perspectiva celor trei domenii de acțiune pe care le acoperă”, a declarat Ioana Florea, 

Coordonator al programului În stare de bine, Fundația pentru Dezvoltarea Societății 

Civile. 

  
Programul #ÎNSTAREDEBINE este dezvoltat de Kaufland România, cu sprijinul 

Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile. 
www.stiriong.ro, 7 iunie 2018 

 

 

 

 

http://www.instaredebine.ro/
http://www.instaredebine.ro/
http://www.stiriong.ro/
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 Bunăstarea copilului în mediul rural 

 

 
 

Cel de al patrulea Raport de Bunăstare a copilului lansat arată că, în continuare, familiile din 

mediul rural nu dispun de venituri suficiente pentru a acoperi nevoile de bază ale copilului, 

performanţele şcolare şi costurile ridicate sunt principalele motive pentru care un copil 

abandonează şcoala iar munca în gospodărie continuă să fie o obişnuinţă pentru mulţi dintre 

copii.  

 

Astfel, în 2018, rezultatele Raportului Bunăstarea copilului din mediul rural au arătat că:  
 

        • 1 din 11 copii se culcă flămând noaptea; 6% au doar uneori suficientă mâncare să mănânce, 

iar 3% nu au niciodată destulă mâncare;  

        • 2 din 3 familii au fost nevoite să cumpere în ultimul an alimente ieftine (71%) sau în cantităţi 

mai mici (61%);  

        • 1  din 3 copii nu este bucuros să meargă la şcoală;  

        • 1 din 5 copii este obosit la şcoală pentru că munceşte în gospodărie;  

        • 1 din 8 copii mănâncă cel puţin o pâine pe zi; 1 din 10 copii primeşte mâncare gătită o dată 

pe zi;  

        • 1 din 2 copii nu se spală pe dinţi în fiecare dimineaţă şi seară,  3% nu se spală niciodată;  

        • 1 din 3 copii sub cinci ani nu a efectuat vaccinurile conform schemei de vaccinare;  

        • 1 din 5 familii nu poate ajunge la consultaţii la medicul familie pentru copilul lor.  

        • 1 din 2 copii din România nu este pe deplin fericit; doar jumătate dintre copii au înregistrat 

scor maxim la indicele fericirii.  

 

„Studiul confirmă încă o dată faptul că sărăcia este cauza principalelor vulnerabilităţi din rândul 

copiilor şi afectează viaţa unui copil de la calitatea şi cantitatea hranei, la felul în care se poate simţi 

discriminat la şcoală sau chiar în familie şi până la starea generală de bine”, a declarat Daniela 

Buzducea, Director Executiv al Fundaţiei World Vision România. “Pe de altă parte, ne bucurăm să 
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vedem şi scăderea numărului de copii care abandonează şcoala de la 2% la 1.5% la fel cum am 

putut constata că 40% dintre familiile respondente au participat la activităţile susţinute de Fundaţia 

World Vision România pentru conştientizarea drepturilor copilului”.  

 

Deși în ultimii șase ani a scăzut ponderea celor care se autoplasează din punct de vedere financiar în 

categoria vulnerabililor, în continuare peste jumătate dintre gospodării consideră că au dificultăți 

financiare, veniturile lor fiind plasate în categoria celor vulnerabile. O treime dintre gospodăriile din 

mediul rural sunt beneficiare de o formă de sprijin social (venit minim garantat și/sau alocație 

complementară), acestea aflându-se sub pragul de sărăcie. Doar 1 din 5 tineri consideră că are o 

viață bună, aceasta însemnând atât de latura materială (îmbrăcăminte, încălțăminte, automobil, 

electronice, telefoane mobile și tablete, locuință), cât și  cât și latura non materială (familie, 

sănătate, respect, înțelegere).  

 

Metodologia studiului 
 Cercetarea a fost realizată în perioada iunie-noiembrie 2017 utilizând metodologia World Vision 

România (WVR) din studiile anterioare (2012, 2014, 2016) ce aduce deopotrivă perspectiva 

adulților, dar și a copiilor, precum și informații de la diverse autorități locale (medici). Volumul 

eșantionului cercetării a cuprins 2.186 de gospodării, din 65 dintre satele în care World Vision 

România desfăşoară sau a desfăşurat în trecut activități. Au fost culese informații de la 2186 de 

adulți și 2258 de copii cu vârste între 7 și 18 ani.  Volumul și structura eșantionului conferă 

studiului reprezentativitate națională pentru gospodăriile cu copii din mediul rural. 

 

Mai multe materiale care pot fi difuzate pe TV regăsiţi în acest link de 

dropbox:https://www.dropbox.com/sh/mn7ll538cutphdi/AADhnjQVsMrS4uJlwedWVelFa?dl=0  

 

Citeste studiul aici: https://worldvision.ro/media/presa/studii-si-

rapoarte/Bunastarea_copilului_din_mediul_rural_2018.pdf  

 

Raportul Bunăstarea copilului din mediul rural – 2018 continuă demersul Fundației World Vision 

România început în anul 2012 de a monitoriza și evalua periodic situația copilului din ruralul 

românesc, fiind singura cercetare de acest tip. Cercetările derulate la fiecare doi ani oferă o imagine 

comprehensivă și detaliată a calității vieții copilului în mediul rural, indicatorii utilizați urmărind să 

identifice principalele schimbări survenite în viața copiilor și factorii determinanți ai acestor 

modificări. Gama extrem de variată de indicatori folosiți în cercetare care surprind toate 

dimensiunile calității vieții și utilizarea aceleiași metodologii permite realizarea de comparații și 

identificarea principalelor tendințe pe o perioadă mai îndelungată de timp. Studiul oferă informație 

de calitate autorităților publice, decidenților dar și publicului larg care să stea la baza adoptării unor 

decizii eficiente de rezolvare a diverselor probleme ale copilului din mediul rural identificate.  

 

Studiul ca urmare a finanţării din cadrul proiectului „Educaţie pentru dezvoltare şi Creşterea 

Gradului de Conştientizare pentru Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030”, proiect finanţat de 

Uniunea Europeană.  
sursa: stiri ONG, 31 May 2018 

 

 Aplicație românească le oferă surzilor un translator în timp real 

https://www.dropbox.com/sh/mn7ll538cutphdi/AADhnjQVsMrS4uJlwedWVelFa?dl=0
https://worldvision.ro/media/presa/studii-si-rapoarte/Bunastarea_copilului_din_mediul_rural_2018.pdf
https://worldvision.ro/media/presa/studii-si-rapoarte/Bunastarea_copilului_din_mediul_rural_2018.pdf
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A fost lansată o aplicație mobilă și totodată o platformă web prin care persoanele cu deficiență de 

auz din România pot apela video un interpret, pentru servicii de interpretare mimico-gestuală în 

timp real.  

Serviciul a fost dezvoltat de Asociația Națională a Surzilor din România – Filiala București, cu o 

finanțare din partea Fundației Orange, prin fondul „Lumea prin Culoare și Sunet”  

Aplicația se numește „Voci pentru mâini”, poate fi accesată pe http://www.vocipentrumaini.ro/ sau 

descărcată gratuit din App Store și Google Play și este la dispoziția oricărei persoane cu deficiențe 

de auz, pe baza unui cont de utilizator pe care și-l poate crea în platformă. 

  

Persoanele cu deficiențe de auz întâmpină dificultăți mari de comunicare atunci când merg la bancă, 

la avocat, la un oficiu poștal sau în alte interacțiuni cu autoritățile statului ori servicii comerciale. 

De aceea, au nevoie frecvent de un interpret în limbaj mimico-gestual.  

Până acum, deficientul de auz putea să solicite să fie însoțit de interpret, care intermedia această 

comunicare la fața locului, însă distanța, agenda încărcată sau indisponibilitatea interpretului făceau 

dificile sincronizările deficienților de auz cu interpreții.  

„Persoanele surde au adesea nevoie de un interpret, când simt că nu pot să controleze o discuție cu 

persoanele tipice și, până acum, nu ne puteam ocupa de toate cererile pe care le primeam. Practic 

aplicația este soluția noastră digitală la o problemă geografică, de spațialitate, pe care am 

întâmpinat-o.” a spus Ion Muntean, Director Executiv A.N.S.R. – Filiala București.  

 

După logare, aplicația oferă o serie de situații prestabilite, prin care persoana surdă poate să descrie 

contextul în care se află și pentru care solicită sprijin: farmacie, poliție, bancă, primărie etc. 

Selectând una dintre aceste opțiuni, deficientul de auz lansează un apel către toți interpreții în limbaj 

mimico-gestual disponibili în acel moment în platformă. Cel care este disponibil în momentul 

respectiv preia apelul și traduce în timp real conversația dintre persoana surdă și interlocutorul său.  

 

„Este primul proiect de acest fel din România și vine să acopere o nevoie deja cunosută a 

deficienților de auz. Voci pentru mâini este un proiect inovativ și demonstrează, încă o dată, că 

digitalul și tehnologia pot aduce soluții eficiente și sustenabile în sprijinul integrării persoanelor cu 

deficiențe.”, a spus Amalia Fodor, Director Executiv al Fundației Orange.  

Proiectul are o valoare totală de 195.655 RON, din care 89,5% a fost acoperită din finanțarea 

Fundației Orange, prin fondul de finanțare Lumea prin Culoare și Sunet, ediția 2017.  
sursa: ziare.com, 8 iunie 2018 

  Buletinul RENINCO intră în vacanță până la începutul lunii 

septembrie... Succese la examene! Vacanță frumoasă! 

 

                                       Toți pentru unul, unul pentru toți! 


