RENINCO la 20 DE ANI...
Primele semnale despre o reţea naţională de promovare a integrării în
comunitate a copiilor cu cerinţe speciale au apărut încă în anul 1994, la Bucureşti (iunie)
şi Piatra-Neamţ (octombrie). Ele s-au lansat în contextul derulării proiectelor-pilot din
Timişoara şi Cluj-Napoca, realizate în cadrul unei cooperări fructuoase dintre
REPREZENTANŢA UNICEF ÎN ROMÂNIA şi MINISTERUL ÎNVÅŢÅMÂNTULUI,
în perioada 1993-1997. Cele două proiecte erau componente de bază ale unui
PROGRAM NAŢIONAL DE INTEGRARE ŞCOLARĂ ŞI SOCIALĂ PENTRU
COPIII CU CERINȚE SPECIALE, iniţiat şi coordonat de serviciul de educaţie specială
din MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI – a căror consultant principal a fost domnul
PATRICK DAUNT, preşedinte de onoare al Asociaţiei RENINCO România (1998 –
2013), personalitate de talie europeană din domeniul dizabilității (handicapului), căreia
RENINCO îi datorează în mare măsură existența.
În primăvara anului 1998, pe data de 30 martie, un grup de organizaţii şi
persoane s-au întalnit la hotelul Parc din Bucureşti, cu sprijin de la UNICEF, unde au
discutat şi finalizat STATUTUL şi ACTUL DE CONSTITUIRE a noii organizaţii
neguvernamentale, denumită de atunci încoace ASOCIAŢIA RENINCO ROMÂNIA...
Membrii fondatori și semnatari ai ACTULUI CONSTITUTIV RENINCO au fost:
A. Persoane juridice
1. Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor din România, Filiala Arad – Antoci Ioana
Monica
2. Asociaţia pentru Protejarea şi Ajutorarea Handicapaţilor Motor, Cluj-Napoca –
Doina Tudorica
1. Binecuvântaţi copiii – Oneşti – Murariu Botez Corina
2. Asociaţia Spiritul Copiilor, Bucureşti – Elisabeta Andreescu
3. Asociaţia Handicapatilor Neuromotor, Tulcea – Silvia Ulrich
4. Asociaţia Handicapatilor Neuromotor, Hunedoara – Octavian Bogdan
5. Asociaţia handicapaţilor Neuromotor, Argeş – Rodica Nicolae
6. Asociaţia Handicapatilor, Zalău – Rodica Marian
7. Centrul de educaţie specială şi recuperare, Reşita – Gherghina Boici
8. Serviciul de Ajutor Maltez,Cluj – Mirela Pop
9. Fundaţia Phoenix Carita, Constanţa - Lia Elena Porfir
10. Asociaţia Trebuie, Bucureşti - Mircea Mocanu
11. Centrul de Pedagogie Curativă, Bucureşti – Ligia Vais
12. Salvaţi Copiii, Bucureşti – Miralina Mamina Rudei
13. Fundaţia Copa, Cluj-Napoca – Bora Finuca
14. Asociaţia Pentru Protejarea şi Ajutorarea Handicapaţilor Neuropsihic, Cluj Napoca
– Ilies Ana Marina

B) Persoane fizice
1. Vraşmaş Traian, Bucureşti (președinte fondator)
2. Muşu Ionel, Bucureşti (președinte RENINCO, iunie 1998 - mai 2000)
3. Vraşmaş Ecaterina, Bucureşti (presedinte RENINCO, mai 2000 - prezent)
4. Vlad Elena, Bucureşti
5. Andreescu Elisabeta, Bucureşti
6. Preda Vasile, Cluj Napoca
7. Păun Emil, Bucureşti
8. Verza Emilian, Bucureşti
9. Popovici Vlad Doru, Bucureşti
10. Ianoşi Mihaela, Iaşi
11. Creţu Virginia, Bucureşti
12. Neacşu Mariana, Bucureşti
13. Cismaşu Vasile, Cluj-Napoca
14. Botez Camelia Beatrice, Onesti
15. Andronic Zenaida, Craiova
16. Dandu Lucia, Bacău
17. Rusu Valeria, Râmnicu Vâlcea
18. Savenco Victoria, Tulcea
19. Adrian Pintea, Simeria
În perioada celor două decenii trecute de la înființare, RENINCO - în prezent
Reţeaua Naţională de Informare şi Cooperare Pentru integrarea în Comunitate a Copiilor
si Tinerilor cu Cerinţe Educative Speciale – a desfășurat o activitate foarte bogată și
complexă, nu lipsită de bariere și dificultăți organizaționale...
Reţeaua RENINCO a militat încă din anul 1998 pentru integrarea şcolară a
tuturor copiilor cu CES, în școlile din comunitate, iar în ultimii 10 ani cu prioritate
pentru promovarea şi dezvoltarea, în cât mai mare măsură posibilă, a practicilor
incluzive, în şcolile generale, de masă, pentru copii cu dizabilităţi şi/sau alte cerinţe
speciale.
Asociația a avut ca membri activi zeci de alte organizații, unități școlare și ONGuri din domeniu, sute de persoane din domeniul educației (școli generale și școli
speciale), precum și numeroși părinți – membri și partneri din toată țara (într-o
anumită perioadă și de la Chișinău).
RENINCO a avut alături şi colaborează cu parteneri din ţară şi din Europa –
UNICEF, Ministerul Educaţiei Nationale, autorităţile de specialitate din cadrul
Ministerului Muncii, Ministerul Sanătății, Institutul de Științe ale Educației,
Inspectoratele școlare și Centrele județene de resurse și asistență educațională, Forumul
European al Dizabilităţii (EDF), Includ-Ed (Reţeaua europeană pentru educaţie
incluzivă şi dizabilitate), Agenţia Europeană pentru Cerinţe Speciale şi Educaţie
Incluzivă...
RENINCO este membru fondator al Consiliului Naţional al Dizabilităţii din
România (CNDR), a cărui geneză este situată în cadrul unui proiect adresat țărilor

candidate la aderare (2003-2005) inițiat și coordonat de către EDF de la Bruxelles, cu
baza de coodonare din România la RENINCO.
Numele de RENINCO este asociat astăzi cu numeroase revizuiri și dezvoltări
necesare în legislația și practicile administrative legate de copii cu CES și/sau
dizabilități, dintre care amintim:
- Evaluarea comisiilor care se ocupau de copiii cu dizabilităţi (2000-2001)
- Analiza de situație privind “acţiunea de integrare şcolară a copiilor cu
deficienţe” (2001 – 2002);
- Elaborarea unui Ghid metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi
încadrarea într-un grad de handicap, 2003 – adoptat atunci prin Ordin comun
şi apoi revizuit în perioada 2013-2016 ;
- Formarea primelor cadre didactice şi a suportului educațional necesar - Ghid
pentru cadre didactice de sprijin (2003-2005);
- Contribuția consultativă la procesul de elaborare a unor ordine, regulamente
și metodologii ale MEN (2005-2017);
- Elaborarea unui draft de “Strategie privind învăţământul pentru persoane cu
CES în contexte incluzive – 2008 (publicat pe site-ul MECTS în 2010),
reactualizat în 2014 – prin colaborare cu MEN şi UNICEF;
- Elaborarea unor planuri și programe școlare pentru diverse grupuri de copii cu
dizabilități (2011-2017, în colaborare cu Institutul de Științe ale Educației).
RENINCO a contribuit semnificativ la publicarea în limba română a două
lucrări de referință ale OMS din domeniul dizabilității:
Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, OMS, Geneva,
2001, ediţia în limba română prin grija UNICEF, Editura Marlink, 2004 şi
Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, versiunea pentru
copii şi tineri, OMS, 2007, publicată în limba română, de asemenea, cu asistență
UNICEF, în 2012.
Numărul publicațiilor proprii depășește vârsta aniversată în această perioadă
(peste douăzeci), la care se adaugă numeroase traduceri și suporturi de curs, pentru mii
de persoane care au beneficiat în toată perioada de formare și informare sub egida
RENINCO.
Acum în ceas aniversar le mulțumim mult tuturor membrilor și colaboratorilor,
noștri (de acum și din toată perioada de funcționare), le dorim tuturor celor interesați
de misiunea RENINCO să aibă în continuare încredere, energie și resurse pentru
continuarea și dezvoltarea activității acestei rețele naționale.
TOȚI PENTRU UNUL ȘI UNUL PENTRU TOȚI.
ȘI DUPĂ 20 DE ANI!
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