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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.16, anul 5, saptamana 1 – 7 mai 2017 

 

 

Cuprins: 

 

 1 mai – Ziua Muncii 

 Ziua mamei și Ziua tatălui – prima duminică și a doua duminică din luna mai 

 Guvernul alocă 14,43 milioane lei pentru protecția copiilor cu tulburări de comportament, în 

perioada 2017-2019 

 Lucrările la Complexul de Servicii de Integrare Socio-Profesională de la Mediaș au intrat în 

linie dreapta cu voluntari Habitat for Humanity din Statele Unitate ale Americii 

 MTS: concurs naţional de proiecte de tineret 2017 

 Finantari de 100 000 dolari pentru programe sociale 

 Țara lui Andrei pune la bătaie 200 000 euro pentru proiecte de mediu și educație 

profesională 

 FDSC lansează studiul "România 2017. Sectorul neguvernamental – profil, tendințe, 

provocări" 

 Încurajează-ți copilul să învețe ce-i place – Arte, public speaking și astronomie la Şcoala de 

Arte și Maniere 

 Breaking the Circle Active - Learning Toolkit pentru promovarea drepturilor copiilor - Bani 

pentru școala ta, licee pot primi finanțări de până la 10 000 E 

 MedARP, o aplicație software care îți aduce în farmacie medicamentul de care ai nevoie 

 Date importante în săptămâna 8-14 mai 2017 

 

 
 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/GCY1e_gfcCE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/GCY1e_gfcCE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/_v4WtE03Bzk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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 1 mai - Ziua Muncii 

 
Google îşi modifică în fiecare an logo-ul pentru a sărbători Ziua Internaţională a Muncii, marcată pe 

1 mai în mai multe ţări din lume, printre care şi România. 

 

Labour Day (Ziua Muncii) este cunoscută şi sub denumirea de May Day (Ziua Mai). Reducerea 

normei orare zilnice de lucru stă la originea semnificaţiei zilei de 1 mai, ca Ziua internaţională 

a muncitorilor. În anul 1872, circa 100.000 de muncitori din New York, majoritatea din industria 

construcţiilor, au demonstrat, cerând reducerea timpului de lucru la 8 ore. 

Data de 1 mai apare, pentru prima dată, în legătură cu întrunirea, din anul 1886, a Federaţiei 

Sindicatelor din Statele Unite şi Canadei (precursoarea Federaţiei Americane a Muncii). George 

Edmonston, fondatorul Uniunii Dulgherilor şi Tâmplarilor, a iniţiat introducerea unei rezoluţii care 

stipula ca "8 ore să constituie ziua legală de muncă de la şi după 1 mai 1886", sugerându-se 

organizaţiilor muncitoreşti respectarea acesteia. 

La data de 1 mai 1886, sute de mii de manifestanţi au protestat pe tot teritoriul Statelor Unite însă 

cea mai mare demonstraţie a avut loc la Chicago, unde s-au întrunit 90.000 de persoane, din care 

aproximativ 40.000 se aflau în grevă. Rezultatul a fost acela că circa 35.000 de muncitori au 

câştigat dreptul la ziua de muncă de 8 ore, fără reducerea salariului. 

Dar ziua de 1 mai a devenit cunoscută în lumea întreagă în urma unor incidente violente, care au 

avut loc trei zile mai târziu, în Piaţa Heymarket din Chicago. Numărul greviştilor se ridicase la 

peste 65.000, iar în urma ciocnirii cu poliţia au rezultat mai multe victime. 

În anul 1888, la întrunirea Federaţiei Americane a Muncii, s-a stabilit ca în ziua de 1 mai 1890 să 

aibă loc manifestaţii şi greve, pentru reducerea zilei de muncă de 8 ore. Iar în anul 1889, social-

democraţii afiliaţi la Internaţionala a ll-a, au stabilit, la Paris, ca ziua de 1 mai să fie o zi 

internaţională a muncitorilor. La 1 mai 1890, au avut loc demonstraţii în SUA, în majoritatea ţărilor 

europene, în Chile, Peru şi Cuba. 

La scurt timp, Federaţia Americană a Muncii s-a dezis cu totul de 1 mai, celebrând în schimb Labor 

Day ("Ziua Muncii"), anual, în prima zi de luni a lui septembrie. Pe 28 iunie 1894, Congresul SUA 

a adoptat un act confirmând această dată ca sărbătoare legală. 

În alte ţări însă, Ziua Muncii este marcată la nivel internaţional pe 1 mai, după ce autorităţile au 

convenit cu sindicatele ca această zi să fie liberă.(,,,) 

 

În România, Ziua Muncii a fost sărbătorită pentru prima dată în 1890, iar în timpul comunismului 

această sărbătoare a fost marcată, ca şi în alte ţări comuniste, de manifestări propagandistice. După 

revoluţia din decembrie 1989, ziua de 1 mai este marcată prin evenimente sociale, în aer liber. 
sursa:www.descopera.ro 

 

 

 Ziua Mamei și Ziua Tatălui  
 

Ziua Mamei se sărbătorește în România începând din anul 2010 în prima duminică a lunii mai. 

 

Legea 319/2009 pentru instituirea Zilei Mamei si a Zilei Tatalui a fost publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 694 din 15 octombrie 2009.  

Art. 1 - Prima duminica a lunii mai se instituie ca Ziua Mamei.  

http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=6711
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=6711
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=6711
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Art. 2 - A doua duminica a lunii mai se instituie ca Ziua Tatălui.  
sursa: www.dreptonline.ro/legislatie/lege_institutirea_ziua_tatalui_mamei_ 

 

 
 

 Guvernul alocă 14,43 milioane lei pentru protecția copiilor cu tulburări de 

comportament, în perioada 2017-2019 
  

Guvernul a aprobat crearea a cel puțin 8 servicii specializate de tip rezidențial și a cel puțin 8 centre 

de zi pentru copiii cu tulburări de comportament, în vederea reintegrării lor școlare, familiale ori 

sociale. 

În acest scop, prin Programul de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului, 

pentru perioada 2017-2019, vor fi alocate 14,43 milioane lei. Suma va fi asigurată de la bugetul 

de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în limita fondurilor bugetare 

aprobate Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului (ANPDCA), și va fi 

repartizată astfel: 

-  2 milioane lei pentru anul 2017; 

-  8 milioane lei pentru anul 2018; 

-  4,43 milioane lei pentru anul 2019. 
 

Proiectele pentru crearea acestor servicii specializate vor avea o durată de maximum 24 de luni, 

dar nu mai târziu de 31 decembrie 2019, din care cel puțin 3 luni vor fi destinate funcționării 

serviciilor nou-create. 
 

Centrele nou înființate, câte unul în fiecare regiune, vor funcționa sub forma caselor de tip 

familial, în acord cu angajamentele asumate prin Strategia națională pentru protecția și 

promovarea drepturilor copilului în ceea ce privește dezinstituționalizarea. 
 

Măsura adoptată în ședința Guvernului din data de 27 aprilie 2017 răspunde unei nevoi 

identificate la nivel național, ea regăsindu-se, totodată, și în Programul de Guvernare aferent 

perioadei 2017-2020 – Capitolul Politici publice în domeniul Muncii și Justiției Sociale, 

Subcapitolul 11 Investiția în copii – investiția în viitor. 

 

sursa: www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/4854-cp-program-protec-copil-27042017 

 

 

 Lucrările la Complexul de Servicii de Integrare Socio-Profesională au 

intrat în linie dreapta cu voluntari Habitat for Humanity din Statele 

Unitate ale Americii 
 

La mijlocul anului trecut, Asociația Phoenix-Speranța a obținut o finanțare de 1.093.193 euro din 

partea Velux Foundations  Danemarca pentru a înființa un Complex de Servicii de integrare socio-

profesională pentru persoane vulnerabile la Mediaș. Partenerii proiectului sunt Primăria Mediaș 

prin Direcția de Asistență Socială și Habitat for Humanity România, organizație cu misiunea de a 

eradica locuirea sărăcăcioasă. Proiectul este implementat pe durata a 30 de luni, începând cu 

aprilie 2016 și până în  septembrie 2018 și are ca obiectiv principal crearea de  șanse pentru o 

viață normală, independent, pentru tineri de până la 25 de ani, expuși excluziunii din cauza 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/qlBL44UTsSo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/qlBL44UTsSo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/qlBL44UTsSo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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vulnerabilității create de lipsa școlarizării, sărăcie extremă,  etnie,  dizabilitate sau familie 

monoparentală. 

  

Lucrări în linie dreapta cu voluntari din SUA 
După obținerea tuturor autorizațiilor si avizelor legale, în luna februarie au început efectiv lucrările 

la cele două construcții. Astfel, clădirea destinată serviciului de evaluare și structurii de economie 

socială a străbătut faza de demolări, decopertări, recompartimentări, fundație și planșeu pentru etaj 

nou. 

În perioada imediat următoare, prin intermediul organizației partenere Habitat For Humanity, pe 

șantierele celor două construcții vor fi activi voluntari din SUA. Aceștia vor sosi la Mediaș în 

grupuri, în mai multe etape de-a lungul realizării construcțiilor. În afară de munca efectivă în cadrul 

șantierelor, voluntarii internaționali vor participa la diferite activități de cunoaștere a orașului și 

împrejurimilor. 

 

 
 

O parte din beneficiarii proiectului vor fi implicați și ei în faza de construcție 
În ceea ce privește activitatea cu beneficiarii direcți ai proiectului, o parte din aceștia vor lua parte 

efectiv la lucrările de pe șantiere, alături de voluntarii străini, fapt căruia i se acordă un important 

rol educativ.  Asociația Phoenix Speranța în strânsă colaborare cu Direcția de Asistență Socială din 

cadrul Primăriei Mediaș au realizat o baza de date cu 217 tineri vulnerabili, potențiali beneficiari ai 

proiectului. Din aceștia, 171 de persoane au putut fi identificate și contactate și au fost evaluate din 

punct de vedere social, cognitiv, al abilităților și a disponibilității pentru muncă în perioada 

septembrie 2017 – martie 2018.  Din cauza unor factori precum gradul limitat de independență 

personală sau nepotrivire cu obiectivele proiectului, 47 persoane au fost scoase din lista potențialilor 

beneficiari. Astfel, în funcție de evoluția fiecăreia din cele 124 de persoane vulnerabile, 15 vor fi 

angajate în structura de economie socială începând cu ianuarie 2018, o dată cu începerea 

activităților de producție, 10 vor fi angajate pe piața liberă a muncii, în intervalul septembrie 2017- 

septembrie 2018 (în funcție de de dezvoltarea profesională dobândită și de locurile de muncă 

disponibile la nivel local) iar între 20 și 30 de persoane care un loc de muncă precum și 
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independența financiară pe parcursul implementării activităților din proiect vor fi selectate pentru 

mutare în locuințe în intervalul septembrie 2017- decembrie 2017. 

 

“Administrația locală caută în permanență soluții pentru persoanele vulnerabile din orașul Mediaș 

și nu pot decât să felicit echipa din spatele acestui proiect pentru stadiul în care a ajuns cu acesta 

și să-i asigur de sprijinul nostru în derularea și finalizarea acestuia” – Gheorghe Roman – 

Primarul municipiului Mediaș 

“Suntem bucuroși de stadiul proiectului, de prezența și implicarea voluntarilor străini și a 

comunității locale și credem că acest proiect va aduce un aport semnificativ dezvoltării serviciilor 

sociale la nivel local, servind ca un bun exemplu și celorlalte județe din țară” – Maria Stănescu – 

manager proiect și președinte Asociația Phoenix Speranța 
Despre fundațiile VELUX 
 FUNDAȚIILE VELUX cuprind cele două  organizații non-profit VILLUM FONDEN și VELUX FONDEN. Printre 

ariile finanțate prin programele de grant se află științele, mediul înconjurător, domeniul social și cultural în 

Danemarca și străinătate. În 2014 cele două fundații au acordat finanțări comune de cca. 150 de milioane euro pentru 

proiecte non-profit. 

Ambele fundații au fost înființate de Villum Kann Rasmussen – fondatorul VELUX și al altor companii din Grupul VKR, 

a cărui misiune este de a aduce lumina zilei, aerul curat și un mediu mai bun în viața de zi cu zi a oamenilor. 

Pentru orice intrebari legate de proiect - contactati doamna Maria Stănescu, director, 0722359138, office@phoenix-

speranta.ro 

sursa: Romania pozitiva, 27 aprilie 2017 

 

 

 MTS: concurs naţional de proiecte de tineret 2017 

 

Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS organizează în perioada 22 mai – 1 

noiembrie 2017 Concursul naţional de proiecte de tineret 2017. Acesta este împărțit 

în 2 teme: stimularea participării tinerilor la viața societății (1.800.000 de lei) și 

promovarea de măsuri incluzive adresate tinerilor (1.200.000 de lei) 

 

Temele pentru concurs sunt: 

 1. Stimularea participării tinerilor la viața societății, cu următoarele priorități: 

 Susținerea și dezvoltarea de competențe antreprenoriale la tineri 

 Dezvoltarea de activități specifice voluntariatului, educației civice și implicării sociale 

 Susținerea accesului la cultură, a diversității în cultură și a activităților vocaționale pentru 

tineri. 

  

2. Promovarea de măsuri incluzive adresate tinerilor, cu următoarele priorități: 

 Dezvoltarea de programe de educație non-formală pentru tinerii proveniți din mediul rural 

 Susținerea integrării sociale a tinerilor romi. 

  

Bugetul total alocat Concursului naţional de proiecte de tineret 2017 este 3.000.000 de lei, cu 

o limită maximă pe proiect de 50.000 de lei. 

Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte de tineret 2017 sunt asociațiile și fundațiile 

care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a 

municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 

mailto:office@phoenix-speranta.ro
mailto:office@phoenix-speranta.ro
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146/2002. 

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte de tineret 

2017, dar nu pentru aceeași prioritate. 

 

Perioade: 
1.    depunerea dosarului de concurs: 08.05.2017 – 22.05.2017, între orele 08:00 -16:30 de luni până 

joi și între orele 08:00-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la registratura Ministerului 

Tineretului și Sportului din strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, București sau prin poștă (nu se vor 

lua în considerare dosarele sosite la sediul MTS, prin poștă, înregistrate după data de 22.05.2017, 

ora 16.30 sau depuse la registratura MTS după data de 22.05.2017, ora 16.30) 

2.    etapa de verificare administrativă și a eligibilității: 23.05. – 29.05.2017; 

3.    afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 

30.05.2017; 

4.    depunerea modificărilor/ completărilor: 31.05. – 09.06.2017; 

5.    reverificarea documentelor din punct de vedere administrativ și al eligibilității: 12.06. – 

15.06.2017; 

6.    afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 15.06.2017; 

7.    etapa de evaluare tehnică, pe bază de punctaj: 16.06.-22.06.2017; 

8.    afișarea rezultatelor: 22.06.2017; 

9.    depunerea contestaţiilor: 23.06 – 27.06.2017; 

10.  analiza contestațiilor: 28.06 – 30.06.2017; 

11.  afișarea rezultatelor finale ale concursurilor: 03.07.2017; 

12.  perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17.07.2017 – 01.11.2017. 

  

Detalii suplimentare referitoare la concursuri, inclusiv metodologia găsiți la adresa: 

http://mts.ro/noutati/ministerul-tineretului-si-sportului-publica-in-monitorul-oficial-metodologiile-

pentru-derularea-programelor-de-tineret-si-studenti-2/ 
sursa: www.stiriong.ro, 20 aprilie 2017 

 

 

 Finantari de 100 000 dolari pentru programe sociale 
 

TELUS International Romania Community Board va oferi finanţare 

pentru programe sociale dedicate familiilor şi tinerilor, care se concentrează pe cel 

puțin unul dintre următoarele domenii: sănătate, educaţie şi mediu. Consiliul este format din lideri 

de marcă ai comunităţii, precum şi membri ai echipei TELUS International Europe, conduşi de 

către Preşedintele acestui consiliu, Eric Stab, CEO al Engie România. 

 

TELUS International Europe a lansat la sfarșitul anului trecut fundația TELUS International 

Romania Community Board, o iniţiativă de responsabilitate socială derulată de TELUS la nivel 

global, prin care compania va distribui anual până la 100.000 dolari către organizaţii non-profit din 

România, începând cu anul 2017.  

  

�la%20adresa:http:/mts.ro/noutati/ministerul-tineretului-si-sportului-publica-in-monitorul-oficial-metodologiile-pentru-derularea-programelor-de-tineret-si-studenti-2/
�la%20adresa:http:/mts.ro/noutati/ministerul-tineretului-si-sportului-publica-in-monitorul-oficial-metodologiile-pentru-derularea-programelor-de-tineret-si-studenti-2/
�la%20adresa:http:/mts.ro/noutati/ministerul-tineretului-si-sportului-publica-in-monitorul-oficial-metodologiile-pentru-derularea-programelor-de-tineret-si-studenti-2/
http://www.stiriong.ro/
https://www.facebook.com/TELUSro/
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Principalele criterii pentru a aplica pentru finantarea oferita de TELUS International Romania 

Community Board sunt urmatoarele: 

 organizatiile neguvernamentale trebuie sa fie inregistrate in Romania 

 sa propuna un program specific care sa implice tinerii sau familiile 

 sa utilizeze inovatia sociala in abordarea unei probleme importante pentru societate 

 

Valoarea proiectului trebuie sa nu depaseasca 5.000 USD, iar proiectul propus trebuie sa se deruleze 

pe durata anului 2017 (atat termenul de lansare, precum si cel de incheiere sa fie in 2017). 

Programele care au nevoie de finanţare pot fi înscrise printr-o platformă online dedicată, disponibila 

pe site-ul oficial. Membrii consiliului vor analiza cu atenţie aplicaţiile şi vor selecta acele programe 

cu cel mai mare impact asupra comunităţii locale. 

 

Fondurile se vor aloca in 3 transe pe parcusul anului 2017, termenele limita pana la care se pot 

trimite aplicatiile fiind 24 februarie, 5 mai si respectiv 1 septembrie. 

 

Pentru intrebari si claficari, puteti contacta reprezentantii fundatiei la 

adresa luisa.grigore@telusinternational.com. 

 

 

 Țara lui Andrei pune la bătaie 200 000 euro pentru proiecte de mediu și 

educație profesională 

 

Competiția Idei din Țara lui Andrei revine cu cea de-a 6-a ediție în care se pot 

înscrie proiecte ce vizează dezvoltarea învățământului profesional și protecția 

mediului înconjurător, folosind tehnologii inovatoare și componente de digitalizare. 

Înscrierile se realizează până pe 24 mai 2017, pe site-ul oficial, iar proiectele câștigătoare pot primi 

finanțări de până la 20.000 euro fiecare. 

 

http://community.telus.com/
mailto:luisa.grigore@telusinternational.com
http://www.taraluiandrei.ro/
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„Idei din Țara lui Andrei” este o competiție de proiecte care se desfășoară la nivel național și 

urmărește să sprijine dezvoltarea sustenabilă a comunităților din România și să încurajeze românii 

cu spirit de inițiativă. În ediția din 2017, vor fi acceptate ideile care propun proiecte din următoarele 

două domenii:  

 Educație profesională – proiecte care contribuie la dezvoltarea educației profesionale și 

tehnologice din România, proiecte care îmbunătățesc actul educațional, îmbogățesc baza 

materială și încurajează dezvoltarea competențelor transversale și profesionale ale elevilor și 

profesorilor din învățământul profesional și tehnologic, public. 

 Mediu - proiecte care încurajează și promovează folosirea eficientă și responsabilă a 

resurselor naturale care inovează pentru protecția mediului, care contribuie la îmbunătățirea 

calității aerului și a apei, la reducerea poluării, la creșterea eficienței energetice. 

  

Proiectele care au o componentă de digitalizare sau inovație cu ajutorul tehnologiei vor fi punctate 

suplimentar. 

„De 10 ani ne implicăm în proiecte de responsabilitate socială.  Susținem românii cu inițiativă prin 

programul „Idei din Țara lui Andrei”. Suntem martori că o idee bună poate schimba o comunitate, 

un oraș, o țară întreagă. Continuăm în acest an cu cele două teme: educația profesională și mediul 

înconjurător. Așteptăm proiecte îndrăznețe și de impact care să integreze cât mai mult noile 

tehnologii în rezolvarea problemelor identificate.” a declarat Mona Nicolici, Manager Departament 

Sustenabilitate, OMV Petrom. 

Proiectele vor fi evaluate prin vot public și jurizate de reprezentanți ai mai multor organizații 

nonguvernamentale, reprezentanți ai OMV Petrom, jurnaliști și experți din domeniul educației 

profesionale și mediului, astfel: 

  

 Vot public (30%) - în perioada 16 iunie - 25 iunie 2017; 

 Jurizare (70%) -  în perioada 16 iunie - 27 iunie 2017. 

  

Câștigătorii vor fi anunțați pe 5 iulie. 

În primele 5 ediții ale competiției „Idei din Țara lui Andrei”, OMV Petrom a oferit finanțări în 

valoare totală de aproximativ 700.000 de euro pentru 70 de proiecte desfășurate în 30 de județe din 

România, precum Bihor, Dolj, Buzău, Gorj, Hunedoara, Vâlcea, Mureș, Maramureș, Botoșani etc. 

  

Mai multe informații despre cea de-a 6-a ediție a competiției sunt disponibile pe: 
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www.taraluiandrei.ro 
sursa: www.stiriong.ro, 21 aprilie 2017 

 

 

 

 FDSC lansează studiul "România 2017. Sectorul neguvernamental – 

profil, tendințe, provocări" 

 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile lansează studiul ”România 2017. 

Sectorul neguvernamental – profil, tendințe, provocări”, o încercare de a 

observa și a defini dimensiunea și dinamica sectorului neguvernamental din 

România în perioada 2010 – 2016. Studiul reprezintă o aducere la zi a ediției 

anterioare publicate în anul 2010 și, împreună cu aceasta, oferă tuturor celor 

interesați o mai bună cunoaștere (și recunoaștere) a rolului și importanței 

sectorului neguvernamental în societatea românească. 

 

Studiul colectează și analizează date privind relevanța economică a sectorului  neguvernamental și 

încearcă în același timp să surprindă evoluții și transformări care au avut loc în cadrul acestuia în 

ultimii ani. Cei interesați mai pot găsi în această lucrare informații și analize privind cadrul legal 

de funcționare a organizațiilor neguvernamentale, implicare civică și voluntariat, finanțarea 

activităților asociațiilor și fundațiilor, elemente ce țin de guvernanța internă și de organizare, relația 

cu statul și alte entități din sfera publică. De asemenea, această ediție cuprinde și secțiuni dedicate 

pentru trei domenii de activitate importante pentru organizațiile neguvernamentale: social, civic și 

tineret. 

 

Deși nu își propune explicit să facă acest lucru, studiul contribuie la demontarea unor mituri și 

prejudecăți tot mai frecvente în spațiul public față de organizațiile neguvernamentale. De exemplu, 

este mai puțin știut faptul că organizațiile neguvernamentale depind într-o foarte mică măsură de 

fonduri din bugetele publice naționale. Dimpotrivă, ele atrag în primul rând resurse externe și 

private, creează locuri de muncă și oferă servicii de interes public, sprijinind astfel intervenția 

statului și bunăstarea generală. Spre exemplu, în anul 2015, numărul de locuri de muncă create de 

sectorul neguvernamental (aproape 100.000) a fost comparabil sau mai mare decât numărul 

locurilor de muncă create de unele sectoare de activitate ale economiei naţionale, cum ar fi: 

intermedieri financiare şi asigurări (102 mii angajaţi), activităţi culturale, de spectacole, recreative 

(77,5 mii angajaţi), industria extractivă (57,4 mii angajaţi), producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă (55,1 mii angajaţi), tranzacţii imobiliare (32 mii angajaţi). 

Există domenii în care prezența organizațiilor neguvernamentale este esențială și, fără existența 

acestora, mii și zeci de mii de cetățeni ar trăi în condiții mult mai dificile. De exemplu, la sfârşitul 

anului 2016 aproximativ 40% dintre furnizorii de servicii sociale din România erau privaţi ONG, 

asociaţii şi fundaţii ce operau 45% din totalul serviciilor licenţiate. 

 

Contextul politic autohton, dar și evoluțiile pe plan internațional sunt departe de a fi favorabile 

pentru sectorul neguvernamental, pentru pluralism și pentru o societate deschisă. Statul și partidele 

politice continuă să nu recunoască valoarea contribuției sectorului neguvernamental la dezvoltarea 

țării, ba chiar încearcă limitarea cadrului de funcționare a acestuia. Chiar și așa însă, la zece ani de 

http://www.taraluiandrei.ro/
http://www.stiriong.ro/
http://www.fdsc.ro/
http://fondong.fdsc.ro/upload/Romania%202017%20-%20Sectorul%20neguvernamental.pdf
http://fondong.fdsc.ro/upload/Romania%202017%20-%20Sectorul%20neguvernamental.pdf
http://fondong.fdsc.ro/upload/Romania%202017%20-%20Sectorul%20neguvernamental.pdf
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la aderarea României la Uniunea Europeană, există suficiente semne care ne indică atât o 

maturizare a sectorului neguvernamental din România, cât și apariția de noi resurse și energii cu un 

uriaș potențial pentru dezvoltarea societății civile. Organizațiile neguvernamentale sunt mai 

vizibile, mai aproape de cetățeni și se bucură de o încredere sporită din partea acestora. Mai mult 

ca oricând, o mai mare implicare a cetățenilor în structuri asociative în beneficiul comunității ar 

reprezenta un semnal al consolidării democrației în România și al redobândirii încrederii între 

cetățeni și în valoarea acțiunii lor colective. 

 

Studiul a fost realizat prin intermediul Granturilor SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în 

România. 
sursa: www.stiriong.ro, 28 aprilie 2017 

 

 

 

 

 Încurajează-ți copilul să învețe ce-i place – Arte, public speaking și 

astronomie la Şcoala de Arte și Maniere 
 

 

 

ilustrație de Jozsef Vass 

Le place copiilor să experimenteze? Sigur că da! În joacă, printre prieteni, învață lucruri noi, își 

consolidează cultura generală și chiar descoperă ce le-ar plăcea să facă atunci când vor fi mari. 

 

Ne bucurăm să le oferim și în luna mai la Şcoala de Arte şi Maniere subiecte interesante de 

explorat prin cursurile pe care le organizăm: desen, actorie, vorbire în public – pentru adolescenți – 

http://eeagrants.org/
http://www.stiriong.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/GCY1e_gfcCE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/GCY1e_gfcCE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.scoaladeartesimaniere.ro/
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storytelling prin teatru și astronomie. 

 

Să le luăm pe rând: 

Atelier de teatru pentru copii (7-12 ani), din 6 Mai – Fiecare întâlnire a acestui atelier este gândită 

astfel încât să dezvolte creativitatea și capacitatea de a improviza a copiilor pe mai multe planuri: 

al imaginației, spontaneității, introspecției, al simțurilor sau al gestionării emoțiilor. Atelierul de 

teatru se va încheia cu improvizația unei scurte scenete bazate pe un scenariu comun. 

Atelier de Storytelling pentru copii (8-12 ani), din 6 Mai – Când ești mic, poate fi greu să îți găsești 

locul între cele două roluri: copil ascultător sau copil povestitor. Întrebarea „cum a fost azi la 

școală” primește, de multe ori, un răspuns vag. La atelierul de storytelling le dăm ocazia să-și 

spună fără constrângeri poveștile, punctele de vedere asupra întâmplărilor la care iau parte sau doar 

asistă. 

Curs de Desen: compoziție, perspectivă, construcție (9-13 ani), din 6 Mai – Un carnețel și un 

creion pot deveni prieteni nedespărțiți ai copilului tău. Dacă deja îi place să deseneze și vrei să aibă 

câteva repere în domeniul artelor, încurajează-l să vină la cursul de desen. Va învăța reguli de 

compoziție, tehnici de redare a perspectivei și de construcție a unui obiect. 

Curs de Vorbire în public – pentru adolescenţi (12-16 ani), din 6 Mai – La școală, elevii nu sunt 

educaţi să vorbească în public, ci doar „ridicaţi în picioare la lecţie”, ceea ce de multe ori e o 

pedeapsă, nu un privilegiu. Asta îi face să îşi piardă uneori dezinvoltura chiar şi în comunicarea cu 

familia sau prietenii. Iar un adolescent are întotdeauna multe de spus. 

Miraculosul cer înstelat – Atelier de Astronomie pentru copii (8-13 ani), din 13 Mai – Galaxii și 

constelații, astronauți ce navighează prin spațiu, poate chiar ființe ce trăiesc pe vreo planetă 

îndepărtată, cine știe ce ascunde cerul înstelat? Uite că cineva știe! Este vorba despre astronomul 

Adrian Șonka, care le va fi ghid copiilor printre planete rotitoare, stele, sori și alte lucruri 

fascinante. 

Toate cursurile au loc în zile de sâmbătă, majoritatea dimineața, de la ora 11:00. Sediul nostru se 

află pe strada Popa Soare, la numărul 40, la etajul 1 al unei case prietenoase.  

Pe www.scoaladeartesimaniere.ro găsești programul nostru, iar dacă vrei să faci o înscriere, 

trimite un mesaj pe contact@victoriei.ro 

Şcoala de Arte şi Maniere reprezintă proiectul de cursuri interactive în domenii umaniste pentru 

copii inițiat de Fundația Calea Victoriei. 
Fundația Calea Victoriei este singurul loc din București în care te poți dezvolta cu ajutorul artei și culturii printr-o 

diversitate mare de cursuri și evenimente culturale si interactive. De peste 10 ani inspirăm prin arte și cultură și 

susținem tinerii talentați. Am reușit să ducem o muncă de pionierat în felul în care se organizează evenimentele 

culturale și, în timp, am devenit o academie în cadrul căreia peste 100 de cercetători, artiști și traineri s-au format ca 

lectori. 

Ne mândrim cu peste 50 000 de cursanți care au participat la proiectele noastre și cu peste 2000 de tineri care au 

beneficiat de burse (participare gratuită la cursurile preferate). Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în toți 

acești ani: Cercul Militar Național, Grand Hotel Continental, Universitatea Națională de Muzică din București, 

Banca Națională a României, Teatrul Odeon și Muzeul Cotroceni. 

sursa: România pozitivă, 25 aprilie 2017 

 

 
 

 

 Breaking the Circle Active - Learning Toolkit pentru promovarea 

drepturilor copiilor 

 

http://www.scoaladeartesimaniere.ro/2017/atelier-de-teatru-pentru-copii-7-12-ani/
http://www.scoaladeartesimaniere.ro/2017/atelier-de-storytelling-pentru-copii-8-12-ani/
http://www.scoaladeartesimaniere.ro/2017/curs-de-desen-pentru-copii/
http://www.scoaladeartesimaniere.ro/2017/club-de-public-speaking-pentru-adolescenti-12-16-ani/
http://www.scoaladeartesimaniere.ro/2017/curs-de-astronomie-pentru-copii/
http://www.scoaladeartesimaniere.ro/
http://www.fundatiacaleavictoriei.ro/
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A cincea ediție a competiției naționale de educație financiară Bani pentru școala 

ta™ aduce din nou finanțări de până la 10.000 de euro pentru liceele din România. 

Elevii de liceu cu vârste peste 15 ani, dar și absolvenți, profesori, părinți și alți 

susținători ai unităților de învățământ pot câștiga pentru școlile lor finanțări dacă urmează, în 

perioada 24 aprilie-28 mai 2017, trainingul online gratuit de educație financiară – modulele 

BaniIQ™ și Banii pe net™ – disponibil pe site-ul competiției: www.banipentruscoalata.ro 

 

Fiecare liceu este înregistrat automat în competiție odată cu înscrierea elevilor și susținătorilor săi 

în training și acumulează EUROpuncte pentru fiecare persoană care urmează modulele online și 

completează testul de verificare a cunoștințelor. Săptămânal, pe site-ul oficial  - 

http://www.banipentruscoalata.ro -  va fi anunțat clasamentul intermediar al liceelor susținute în 

competiție. 

 

 
 

Instituția de învățământ cu cel mai mare număr de susținători va beneficia de un premiu constând 

într-o sumă în euro egală cu numărul acestora, în limita a 10.000 de euro. De asemenea, vor primi 

premii și primele trei școli care vor atrage primii 1.000 susținători fiecare. Premiile vor fi folosite 

exclusiv pentru modernizarea școlilor, dotarea laboratoarelor, a claselor, achiziția de echipamente 

sau de resurse educaționale.  

 

Validarea instituțiilor de învățământ câștigătoare va avea loc în perioada 29-31 mai 2017. 

Competiția Bani pentru școala ta™ este organizată de Junior Achievement (JA) România și face parte 

din programul național de educație financiară JA constând în modulele blended learning BaniIQ™ și Banii pe net™, 

ce au ca scop formarea abilităților de a administra eficient resursele financiare și de a lua decizii responsabile. 

Programul este susținut de Visa și de băncile partenere. 

 Mai multe informații despre competiție, traininguri, premiu și regulament de participare găsiți 

pe www.banipentruscoalata.ro 

sursa: www.stiriong.ro, 26 aprilie 2017 

 
 

http://www.banipentruscoalata.ro/
http://www.banipentruscoalata.ro/
http://www.banipentruscoalata.ro/
http://www.banipentruscoalata.ro/
http://www.banipentruscoalata.ro/
http://www.banipentruscoalata.ro/
http://www.jaromania.org/
http://www.banipentruscoalata.ro/
http://www.stiriong.ro/
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 MedARP, o aplicație software care îți aduce în farmacie medicamentul de 

care ai nevoie 
 

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA) împreună cu Asociația Bolnavilor de Cancer 

(ABC) lansează aplicația care îți aduce în farmacie medicamentul de care ai nevoie. 

În ultimii ani, din ce în ce mai multi pacienți reclamă faptul că nu găsesc sau găsesc foarte greu 

medicamentele de care au nevoie pentru a-și menține boala sub control.  

 

Pentru prima dată în România, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA) împreună cu 

Asociația Bolnavilor de Cancer (ABC) lansează MedARP, o aplicație software care conectează în 

timp real farmaciile, distribuitorii de medicamente și asociațiile de pacienți, astfel încât 

medicamentele să ajungă în cel mai scurt timp posibil la bolnavi. 

MedARP funcționează prin conectarea în timp real a tuturor părților implicate în circuitul 

medicamentelor. Este o aplicație software instalată gratuit în calculatoarele farmaciilor și ale 

distribuitorilor de medicamente, fiind monitorizată de către asociațiile de pacienți. Acestea din urmă 

vizualizează comenzile preluate de către farmacii și trimise către distribuitori și urmăresc stadiul 

aprobării și onorării acestora. Bolnavii, în final, vor putea ști unde se află medicamentele de care au 

nevoie și cât de mult va trebui să mai aștepte până când ajung în farmacie. 

 

Etapele pe care le urmează MedARP: 

1. Codul de rețetă este scanat în farmacie; 

2. Dacă medicamentul prescris este în stocul farmaciei, atunci este eliberat către pacient; 

3. Dacă medicamentul prescris nu este în stocul farmaciei, atunci farmaciștii vor plasa 

comanda prin intermediul aplicatiei; 

4. Distribuitorul (ales de farmacie) va primi în aplicație cererea în baza unui cod de cerere; 

5. Distribuitorul, prin persoana de legătură desemnată, va verifica în timp real cererile din 

farmacii și își asumă că va răspunde solicitării în maxim 2 ore; 

6. În urma aprobării comenzii de către distribuitor, cererile către ceilalți distribuitori vor fi 

anulate automat de către aplicație; 

7. Farmacia va informa pacientul că i-a fost găsit medicamentul și îl va anunța în momentul în 

care medicamentul ajunge în farmacie; 

8. Pacientul va trebui să valideze cu cardul de sănătate eliberarea medicamentului din 

farmacie. 

„Îi invităm pe pacienții care știu că este dificil să facă rost de medicamentele de care au nevoie să se 

informeze constant, astfel încât să își cunoască drepturile. Atunci când li se spune în farmacie că 

medicamentele lor nu sunt disponibile să ceară să le fie înregistrată rețeta în aplicație. Este esențial 

ca pacienții să știe care sunt soluțiile disponibile pentru problemele lor.”, adaugă Cezar Irimia, 

președintele Asociației Bolnavilor de Cancer. 

 

MedARP va beneficia și de: 

 Call center pentru pacienți la nr. 0727 341 434, unde pot reclama lipsa medicamentelor, pot 

cere informații despre cum funcționează aplicația etc. 

 Call center pentru farmacii la nr. 0730 203 523, unde pot cere mai multe informații despre 

cum funcționează aplicația sau despre cum se pot înscrie etc. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/_v4WtE03Bzk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/_v4WtE03Bzk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.16, anul 5, saptamana 1 – 7 mai 2017 

 

 

 

 

P
ag

e1
4

 

 „Pentru o persoană bolnavă, povara devine și mai apăsătoare dacă nu-și poate face tratamentul 

așa cum i-a fost prescris. Mă bucur că pentru prima dată le putem oferi un sprijin real bolnavilor 

care nu reușesc să facă rost de medicamentele de care au atât de multă nevoie, acest proiect având 

marele beneficiu de a eficientiza viteza cu care ajung medicamentele de la producător la bolnavi.”, 

spune Rozalina Lăpădatu, președinte al Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. 

Proiectul este deschis pentru toți distribuitorii de medicamente și farmaciile autorizate care își 

doresc să le faciliteze persoanelor care suferă de boli cronice accesul la terapiile prescrise de către 

medicul curant. 
sursa: Romania pozitiva, 25 aprilie 2017 

 
 Date importante în săptămâna 8-14 mai 2017 

 
8 mai – Ziua de 8 mai a fost declarată, în 1859, drept Ziua mondială a Crucii Roșii de către 

Comitetul Internațional al Crucii Roșii. 

 

9 mai - Proclamarea Independenţei de Stat a României, precum şi Ziua Europei 

 

10 mai - Legea nr.103/2015 pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională a 

apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 336 din 18 mai 2015 şi se aplică începând din data de 21 

mai 2015. 10 mai glorifică trei momente istorice diferite - începutul domniei lui Carol I, 

Independenţa de Stat şi încoronarea primului rege al ţării -, toate trei legate indisolubil de instituţia 

monarhiei. (...)  

 

15 mai - Ziua Familiei, eveniment care reflectă importanța pe care comunitatea internațională o 

acordă familiilor. În România, la propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului, 

propunere susținută și de Patriarhia Română, ziua de 15 mai a devenit oficial și Ziua familiei 

române. 

 

Informații suplimentare în numărul următor (nr. 17) al Buletinului RENINCO. 

 
 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_40626/Legea-nr-103-2015-declararea-zilei-de-10-Mai-ca-zi-de-sarbatoare-nationala.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patriarhia_Rom%C3%A2n%C4%83

