
 

RENINCO - Buletin Informativ nr.6, anul 9, saptamana 22 – 28 februarie 2021 
 
 
 

 

P
ag

e1
 

 

 

 

Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 6, anul 9, săptămâna 22 – 28 februarie 2021 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației 

 Cinci instrumente digitale care îmi fac viața de profesor mai ușoară 

 Profesorii din mediul rural pot accesa fonduri pentru implementarea centrelor after-school 

pentru copiii cu risc de abandon școlar 

 Cățelul din imagine e „dogtor”, adică „doctor”. Cum îl ajută Flin pe Adam, unul dintre cei 

35 de copii cu o afecțiune foarte rară, să vorbească 
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Noutăți  

 
 Consultări privind planul de implicare a părților interesate și cadrul de management 

social și de mediu pentru proiectul „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile” (SSISP)  

 
Data publicării: 08.02.2021 

 

Ministerul Educației, prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei 

Școlare și Universitare, intenționează să implementeze un proiect care va avea ca obiectiv 

modernizarea infrastructurii școlare, prin reabilitarea, consolidarea și construirea a circa 55 școli, în 

prima etapă în zonele cu cel mai mare risc seismic din România, în vederea asigurării unor medii de 

învățare mai sigure și îmbunătățite pentru elevi și profesori din școlile selectate și de a crește 

capacitatea instituțională de a investi în infrastructura educațională durabilă. 

 

Proiectul Școli mai sigure, incluzive și sustenabile (SSISP), ce va fi finanțat din împrumutul 

acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, se va derula pe o perioadă de 6 

ani și va avea o valoare de 100 milioane Euro. 

 

Prin proiect se vor realiza: 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Nab6icU8Apw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Nab6icU8Apw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/XlBDEwFYAXc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/XlBDEwFYAXc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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1. Executarea lucrărilor de construcție la unitățile de învățământ selectate, în vederea creării 

unei infrastructuri moderne, rezistentă la cutremure și alte dezastre naturale și creșterii 

siguranței în exploatare; 

2. Dotarea cu mobilier modern și flexibil, dotarea cu echipamente digitale a sălilor de clasă în 

vederea îmbunătățirii calității procesului de învățământ, dotarea cu materiale educaționale 

care vor permite stimularea capacității de învățare; 

3. Formarea cadrelor didactice pentru îmbunătățirea aptitudinilor digitale și înțelegerea unor 

metode moderne alternative care vor încuraja participarea activă a elevilor,  munca în grup / 

învățarea socială și vor prezenta sensibilitate la motivațiile și diferențele individuale ale 

elevilor; 

4. Acordarea de sprijin instituțional autorităților locale pentru accesarea fondurilor europene ce 

vor fi disponibile în exercițiul financiar 2021-2027 în vederea realizării investițiilor de 

modernizare a infrastructurii școlare; 

5. Formarea elevilor, a cadrelor didactice și sensibilizarea comunității prin promovarea de 

acțiuni care pot fi întreprinse pentru a construi rezistența la dezastre și schimbările climatice, 

modul de pregătire și reacție în caz de dezastre, oportunități de creștere a durabilității (cum 

ar fi deșeuri 0, recoltarea apei, utilizarea și conservarea energiei etc.). 
 

În vederea realizării acestor deziderate, în conformitate cu politicile Băncii Internaționale pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, Ministerul Educației va realiza în permanență consultări cu actorii interesați 

în acest proiect, respectiv: autorități locale, asociații de părinți, asociații de elevi, inspectorate școlare 

județene, cadre didactice, asociații și organizații non profit cu obiect de activitate în sfera educațională și 

a incluziunii sociale etc. 

Un prim set de documente supuse consultării sunt disponibile: 

 Planul de implicare a părților interesate (pdf) 

 Cadrul de management social și de mediu (pdf) 

 

 

 Cinci instrumente digitale care îmi fac viața de profesor mai ușoară 
 

În acest articol mi-am propus să vă prezint pe scurt care sunt instrumentele cu care viaţa mea de 

profesor a devenit mai uşoară. Am fost autodidact în explorarea lor, am urmărit diferite tutoriale, m-

am jucat cu butoanele şi am experimentat. Aproape toate site-urile oferă varianta gratuită, desigur, 

cu opţiuni limitate, dar merită încercate înainte de a lua decizia achiziţionării unui abonament. 

Pentru trei dintre ele am decis însă că este mai practic să optez pentru varianta integrală şi să plătesc 

costul abonamentului.  În total, estimez că mă costă pe la 100 de lei pe luna toate abonamentele 

acestea (padlet, wordwall, twinkl, anton). 

 

Aceste cheltuieli nu este firesc să se întâmple din buzunarul profesorului, ci din cel al 

guvernului sau al primăriei. Ce bine ar fi să se aloce un fond în acest scop, căci peste 80% din 

profesorii care au completat chestionarul pentru lucrarea mea de masterat, au declarat ca suportă 

lunar cheltuieli de cel puţin 100 de lei din fondurile personale. 

Adică 1500 de prof. x 100 de lei= 150.000 pe lună. Peste 375.000 de euro pe an sunt cheltuiţi din 

venituri personale, substituind nevoia acută de implicare a autorităţilor. Şi mai bănuiesc că în toată 

România sunt mai mult de 1500 de profesori care au făcut aceste cheltuieli, iar şcoala online a 

deschis drumul către aplicaţii, site-uri şi instrumente diferite. 

 

 Canva – www.canva.com 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Plan%20implicare%20parti%20interesate.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Cadru%20management%20social%20si%20mediu_ESMF.pdf
http://www.canva.com/
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Folosesc site-ul canva.com pentru a crea materiale de design grafic: afişe, cover-uri, diplome sau 

semne de carte. Este uşor de folosit şi vine cu multe template-uri predefinite. Nu am abilităţi de 

designer, însă canva mi-a dat mult curaj, încredere şi doza de inspiraţie de care aveam nevoie. 

Fructificaţi ocazia dacă aveţi o asociaţie a elevilor, a părinţilor sau a profesorilor! 

 

 Wordwall – www.wordwall.net 

Este un site pe care îl folosesc săptămânal pentru a crea fişe de lucru şi jocuri interactive pentru 

elevi. Este potrivit pentru orice materie : dezvoltare personală, matematică, limba română, istorie, 

geografie. Toate materialele create alcătuiesc un fel de bază de date deschisă şi prin fiecare nou 

material creat, profesorii oferă ocazia şi altor profesori sau elevi să se bucure de munca lor. Roata 

întrebărilor, careu de cuvinte, jocuri de potrivire, adevărat sau fals, găseşte corespondentul, sunt 

doar câteva activităţi care se pot face. Contul gratuit oferă acces la crearea a doar 3 resurse, însă 

folosirea nelimitată a celor create deja. Pentru acest site mi-am achiziţionat un abonament lunar de 

15 lei. 

 

 Padlet – www.padlet.com 

A devenit instrumentul meu preferat în ceea ce priveşte organizarea activităţii online. M-am folosit 

de padlet pentru a crea planuri săptămânale de învăţare, expoziţie tip galerie, transmiterea temelor şi 

desfăşurarea proiectelor. Am învăţat în câteva ore să folosesc la maxim tot ce pune platforma la 

dispoziţie. 

Din contul gratuit poţi crea trei panouri (board-uri), însă am preferat să achiziţionez abonamentul 

plătit. Costul este de 4 euro pe lună. Voi păstra instrumentul şi în anul viitor, cu siguranţă! 

 

 Twinkl – www.twinkl.co.uk 

Este un site cu materiale didactice variate, în multe limbi şi potrivite pentru diferite materii. Au 

trecut 4 ani de când îmi plătesc abonamentul pe acest site şi apreciez felul în care sunt create 

materialele pentru profesori, designul lor prietenos şi asistenţa de care ai parte atunci când vii cu 

sugestii, nelămuriri sau solicitări. Descarc de pe site  fişe de lucru, prezentări powe-point, poveşti, 

cărţi animate şi mă inspir în organizarea unităţilor tematice şi predarea integrată. Nu mai ştiu cât 

este costul lunar, dar nu depăşeşte suma de 20 de lei. Twinkl oferă şi materiale gratuite. Vizitaţi 

site-ul ! Merită ! 

 

 Doodle – www.doodle.com 

Este un site pe care îl folosesc pentru a-i invita pe părinţi să îşi înregistreze prezenţa la o activitate 

sau să aleagă data/ora unei întâlniri. (spre ex. confirmarea participării la şedinţa cu părinţi, alegerea 

datei pentru activitatea extraşcolară, manifestarea opţiunii pentru ora de începere a lecţiilor online, 

etc.) 

Am optat pentru varianta gratuită, căci îmi este suficient ce oferă. Folosesc aplicaţia mai puţin decât 

celălalte, dar m-a scutit de numărat şi păstrat evidenţa manual. În plus, e un instrument foarte util 

pentru a lua decizii. 

Pe lângă cele amintite mai sus folosesc regulat : 

 Mentimeter, Anton.app, Kahoot, Google forms, Google drive, Active presenter, 

ilovepdf.com, adobescan 

Toate aceste instrumente, site-uri şi aplicaţii mi-au făcut viaţa mai uşoară şi mai frumoasă, căci 

calitatea actului educaţional a crescut datorită lor. 

Voi, ce aplicaţii/site-uri/instrumente folosiţi ?

 
Andrada Mazilu (Sorca) este învățătoare la Liceul Teoretic „Nikolas Lenau” din Timișoara și 

coordonează proiectul Școli curate în județul Timiș. A înființat asociația inEDU – Inițiativă în 

http://www.wordwall.net/
http://www.padlet.com/
http://www.twinkl.co.uk/
http://www.doodle.com/
http://www.romaniacurata.ro/campanii/scoli-curate/
http://www.inedu.ro/
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Educație și a primit în 2019 Premiul Merito pentru Excelență în Educație, la gală purtând, ca fapt 

divers, o rochie desenată de elevii săi de 6-7 ani. 
sursa: https://www.romaniacurata.ro/cinci-instrumente-digitale-care-imi-fac-viata-de-profesor-mai-usoara/ 

 

 

 Profesorii din mediul rural pot accesa fonduri pentru implementarea 

centrelor after-school pentru copiii cu risc de abandon școlar 
 

 “Nouă ne pasă” deschide apelul de proiecte pentru anul școlar 2021-2022. 

 

Profesorii din mediul rural pot accesa fonduri pentru implementarea centrelor after-school 

pentru copiii cu risc de abandon școlar. 

 

Echipele de cadre didactice din mediul rural care intenționează să implementeze în școala lor 

centre de tip after-school pentru copiii aflați în pericol de abandon școlar, se pot înscrie în 

programul “Nouă ne pasă”. Procesul de înregistrare se desfășoară prin intermediul 

platformei www.nouanepasa.ro în perioada 15 februarie – 4 aprilie 2021, iar ulterior există o 

perioadă de selecție a aplicațiilor. 

 

Școlile selectate primesc o bursă anuală care acoperă cheltuielile pentru masa copiilor, 

materialele didactice și plata profesorilor care predau la after-school. În cadrul programului, 

echipele de profesori au acces la resurse alternative pentru predare și sunt susținute pentru a 

găsi metodele optime pentru motivarea și integrarea copiilor în comunitatea școlară, precum 

și pentru recuperarea cunoștințelor restante. 

 
Ținta programului “Nouă ne pasă”, inițiat de Fundația eMAG și susținut de Flanco, vizează în acest 

an extinderea cu 52 de centre tip after-school care vor asigura activităţi de educaţie remedială 

pentru copiii din mediul rural cu o situație materială sau familială dificilă. 

 

În anul 2018, rata abandonului școlar în România la nivel național a fost de 16,4%, iar potrivit unui 

comunicat de presă al organizației Salvați Copiii, rata de părăsire timpurie a școlii în zonele rurale a 

fost de 26,6%. 

“Abandonul școlar în zonele rurale este un fenomen îngrijorător, nu vorbim doar despre situații 

accidentale. Pandemia a accentuat acest fenomen și, dacă nu intervenim rapid, în câțiva ani vom 

asista la creșterea numărului tinerilor fără nicio specializare, fără loc de muncă și dependenți de 

ajutoare sociale. Avem convingerea că drumul spre normalitate trece obligatoriu prin școală și, de 

aceea, lansăm acest apel către dascălii proactivi, orientați spre soluții, interesați să-i ajute pe 

copiii aflați în dificultate. Metoda noastră de intervenție este destul de simplă, la centrele after-

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Nab6icU8Apw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Nab6icU8Apw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.nouanepasa.ro/
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school se reia materia restantă, grupele sunt de maxim 8-10 copii și încercăm să adaptăm metoda 

de predare nevoilor fiecărui copil”, a declarat Tudor Vlad, președintele Fundației eMAG. 

 

În perioada 2020-2021, 1.308 de copii din 48 de comunități rurale au beneficiat prin participarea 

celor 249 de profesori la cursuri de educație remedială organizate prin programul ”Nouă ne 

pasă”. În cursul anului 2020, pentru cursurile susținute în mediul online, au fost asigurate de către 

fundație și tablete cu conexiune la internet astfel încât copiii să poată participa la ore. 

 

Despre programul Nouă ne pasă 

Programul ”Nouă ne pasă” a fost lansat inițial în 2016 prin implementarea de centre after-school în 

zone rurale. În prezent, din program fac parte 48 de centre after-school în care 1.308 copii sunt 

pregătiți de 249 de profesori pentru a putea finaliza cel puțin ciclurile de învățământ obligatoriu. 

Mai multe detalii, aici – https://nouanepasa.ro/ 

sursa:Romania pozitiva, 19 feb 2021 

 

 Cățelul din imagine e „dogtor”, adică „doctor”. Cum îl ajută Flin pe 

Adam, unul dintre cei 35 de copii cu o afecțiune foarte rară, să vorbească 

 
 

Adam, un băiețel în vârstă de trei ani, suferă de un sindrom genetic foarte rar, fiind singurul copil 

din România cu această afecțiune. În lume mai sunt doar 35 ca el. De câteva săptâmâni, el a devenit 

pacient al Dogtors, la solicitarea mamei sale, care a identificat terapia asistată de câine ca pe o 

soluție integrată, pentru starea emoțională a copilului, dar și pentru tratarea hipotoniei de care 

suferă. Adam are nevoie de un dogtor iubitor pentru a învăța să își exprime mai bine emoțiile și să 

facă, astfel, progrese în vorbire. 

„Înaintea primei ședințe de terapie la Dogtors, Adam putea rosti doar cuvântul «ham» fiind un 

iubitor înnăscut de căței. Între timp, Adam a reușit să spună papa”, așa cum a împărtășit mama lui, 

într-o postare publică pe Facebook.  

https://nouanepasa.ro/
http://dogtors.ro/
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În imaginea de mai sus, Adam este alături de Dogtor Flin, un câine antrenat special pentru a fi 

asistent pentru suport emoțional. La finalul ședintelor de psihoterapie asistată de Flin, pe parcursul 

cărora băiețelul va învăța să comunice în joacă cu Flin, familia lui Adam este decisă să adopte un 

cățel.  

„Acesta va intra în procesul de dresaj din cadrul Dogtors, sub îndrumarea lui Cătălin Cornea, 

specialist în psihologie și comportament canin, vicepreședinte al Asociației Magidream, și va fi 

pregătit ca un câine de suport emoțional și fizic pentru Adam. Cu ajutorul câinelui asistent, Adam 

va învăța să meargă, protocolul de terapie fiind unul particularizat”, explică Izabela Udroiu, 

președinte al Asociației Magidream, care derulează proiectul Dogtors. 

În perioada 8 februarie - 1 martie, Banca Transilvania dublează orice donație făcută pentru proiectul 

Magidream – Dogtors. Iată cum poți să susții și tu această campanie. Ajutorul tău va fi înmulțit cu 

2. 

 

După 7 luni de interacțiune cu câinele asistent, crizele de epilepsie s-au rărit 
Un tânăr de 16 ani, din Ploiești, cu dizabilități multiple, între care epilepsie, a reușit, după mai bine 

de jumătate de an de interacțiune cu un câine special antrenat, să facă progrese semnificative și să 

aibă o calitate îmbunătățită a vieții. Partenerul său necuvântător percepe undele cerebrale înainte de 

apariția crizei de epilepsie, iar familia poate interveni imediat. 

„Tânărul este un caz fericit. După 7 luni de interacțiune cu câinele, nu mai face crize de epilepsie, a 

renunțat la tentativele de sinucidere, are foarte multă încredere în psihoterapeutul nostru și în el 

însuși, astfel încât a devenit mai independent, adică iese singur cu câinele la plimbare, merge la 

cumpărături însoțit de câine. Câinele l-a ajutat foarte mult să evite crizele de epilepsie. Acest câine 

are capacitatea, prin bagajul său genetic, de a percepe undele cerebrale înainte de manifestarea lor 

fizică și atunci familia poate să intervină corect. Pacientul nu se mai sperie și nu mai intră în acea 

stare de panică, prin care se poate potența atacul unei boli sau al alteia”, explică Izabela Udroiu. 

 

 
Foto: Sagar Simkhada / Alamy / Alamy / Profimedia 

„Detectori” de crize diabetic 

O altă tânără, tot din Ploiești, diabetică, dependentă de insulină, a contactat asociația Magidream 

pentru a-i ruga să îi dreseze un pui de labrador, după ce a citit că, în unele state occidentale, acești 

https://www.bancatransilvania.ro/blog/csr/social/terapie-asistata-de-caini-pentru-copii-cu-nevoi-speciale/
https://www.bancatransilvania.ro/blog/csr/social/terapie-asistata-de-caini-pentru-copii-cu-nevoi-speciale/
https://www.bancatransilvania.ro/blog/csr/social/terapie-asistata-de-caini-pentru-copii-cu-nevoi-speciale/
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câini pot fi educați astfel încât să detecteze semnele unei crize de diabet și să-l avertizeze din timp 

pe pacient. 

„Este o provocare pentru noi. Ne-a onorat încrederea tinerei. Detecția medicală este o zonă de vârf, 

este folosită cel mai bine în Marea Britanie. Ei folosesc câinele pentru detecția mai multor boli, 

bazându-se pe centrul mirosului pe care unele rase de câini îl au foarte dezvoltat. Ne-am încumetat, 

vom încerca să ne implicăm în proiectul acesta și sperăm să reușim ceea ce reușesc alții după foarte 

multă experiență pe care o au în spate”, spune Izabela Udroiu.  

Cazurile descrise mai sus sunt doar câteva dintre cele ale beneficiarilor Dogtors, proiect de suflet al 

Izabelei Udroiu. Visul ei este acum construirea unui centru de furnizare a resurselor 

multidisciplinare necesare pentru a sprijini persoanele cu dizabilități și alte nevoi speciale prin 

asistență socială vie. Pe scurt, asociația va selecta câini dintre cei din adăposturi pentru a fi dresați 

să asiste persoane cu dizabilități și alte nevoi speciale.  

Drepturi pe hârtie 
Izabela Udroiu, președintele Magidream, și-a pierdut ambii părinți. A fost pusă în situația de a avea 

în familie doi oameni cu dizabilități în urma unor accidente vasculare, respectiv insuficiență 

cardiacă. În provincie nu a găsit un asistent social care să ajute la îngrijirea lor. Când a găsit, a 

constatat că după ora 16:00 acest asistent social pleaca. 

„Este o bună parte din zi și din noapte în care familia preia această responsabilitate. Asistentul 

social vine, face o toaletă, administrează medicamente, iar cei mai mulți nu sunt dispuși să creeze o 

conexiune cu pacientul lor, astfel încât sufletul acelui om nu este îngrijit de nimeni. Cred că asta 

aduce în plus acest câine asistent: el va fi acolo în permanență, 24 din 24 de ore, și va umple în 

primul rând cu multă bucurie inima acelui om care nu mai este singur”, punctează Izabela Udroiu. 

În ce îi privește pe copiii cu sindroame genetice rare, viața lor este foarte scurtă, speranța lor de 

viață fiind undeva la 12-13 ani, în cazul fericit. Atât cât trăiesc, e esențial ca ei să aibă o viață cât 

mai bună și cât mai bogată, inclusiv din perspectivă emoțională, punctează coordonatoarea 

proiectului Dogtors. 

 

Statutul asociației pe care a înființat-o în 2019, obiectivele pe care și le-a propus, sunt în acord cu 

convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, la care România este parte. 

 

 
Foto: Facebook Dogtors 

„Oamenii cu dizabilități, dincolo de faptul că sunt uitați, în România beneficiază de drepturi pe 

hârtie, dar nu au acces real la acestea. O parte din proiectul Dogtors are în vedere dreptul la 

asistență vie, legiferat în România în 2014, dar care nu are resurse și care rămâne un drept 
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inaccesibil. Degeaba dai acest drept dacă tu, autoritate, nu vii în completarea unui articol de lege cu 

niște norme și cu resurse în care să asiguri acest acces”, punctează președinta Magidream. 

 

Câini asistenți pentru persoane cu nevoi speciale 
Resursele sunt multiple, pentru că asistența socială vie este un domeniu nou, inexistent în acest 

moment în România. 

„Vorbim de o școală națională de dresaj canin, care să pună la dispoziție, sau să formeze, după 

normele și criteriile internaționale, câini asistenți care ar putea schimba viața copiilor și adulților cu 

nevoi speciale din România și ar putea contribui în același timp la o prevenție în zona afecțiunilor 

cu substrat psiho-emoțional. 

Apoi vorbim despre specialiști. Avem nevoie de o școală națională de dresaj nu doar pentru a forma 

câini, ci și pentru a forma instructori canini cu aplecare și știință în domeniul psihologiei și 

comportamentului canin, pentru că altfel nu putem avea câini bine educați și capabili să fie niște 

parteneri de nădejde ai oamenilor pe care îi ajută. Avem nevoie de specialiști în domeniul 

psihoterapiei, care să știe să folosească acest câine asistent în terapiile pentru suportul emoțional”, 

punctează Izabela Udroiu. 

 

Copiii cu autism, cei mai mari beneficiari ai terapiei canine 
Câinii special antrenați pot oferi suport emoțional pentru diverse afecțiuni, de la o banală anxietate, 

până la dizabilităti severe, în urma unor afecțiuni medicale diagnosticate ca atare sau nu. 

„Noi avem trei copii în program care suferă de sindroame genetice extrem de rare. Este un pacient 

în România cu așa ceva din 35 în lume. Nu există protocol de diagnostic în România. Sau este unul 

din cei trei copii diagnosticați ca atare în România, dar pe protocol medical internațional, și parte 

din grupul celor 23 de copii cu sindrom similar. Aceste sindroame genetice dau dizabilități multiple. 

Unul dintre ei, un copilaș de 8 ani, nu vorbește, nu merge, nu manâncă hrană solidă”, spune Izabela 

Udroiu. 

În psihoterapie, asistența câinelui e foarte benefică și în cazul copiilor cu tulburări din spectrul 

autismului. Studiile făcute la nivel internațional arată că acești copii sunt cei mai mari beneficiari ai 

terapiei canine, tocmai pentru că la un moment dat intervenția psihologică clasică nu mai dă 

rezultate. Iar câinele reușește ceea ce un psiholog nu mai reușeste, de la un moment dat încolo - să 

ajungă la sufletul copilului și să îi deschidă lumea. 

Un câine le poate da încredere, spune Izabela, le trezește emoția, le devine partener de joacă, iar 

prin intermediul lui, copilul cu autism poate să își găsească prieteni în viața de zi cu zi, dincolo de 

casă. 

În zona de terapie medicală, în statele în care se folosește câinele în clinici de recuperare, medicii 

trebuie să știe cum să comunice cu câinele care poate ajuta foarte mult in recuperarea neuromotorie 

a copilului. Prin antrenarea copilului in joacă, prin interacțiune, se generează mișcări involuntare și 

treptat copilul își întărește musculatura, poate să meargă. La fel, în plan emoțional, copilul cu 

probleme se poate deschide, iar cu ajutorul logopedului poate face progrese reale în vorbire. 

 

Parteneriat cu 18 școli 
Pentru copiii care au probleme de citire, Asociația Magidream pregătește un program după un 

model brevetat de specialiști în educație din SUA. În 18 școli din București și alte orașe din țară cu 

care asociația are acorduri de colaborare vor fi introduse programe de citire în prezența câinelui 

asistent. 

Copiii cu anxietate în a se exprima în public, cât și cei cu dificultăti de vorbire vor avea încredere să 

citească în prezența câinelui, descrie inițiatoarea proiectului, pentru că el îi va asculta în liniște, nu îi 

va critica, va fi un grad foarte mare de acceptare și toleranță a asa-ziselor lor greșeli sau inaptitudini 

de a citi corect sau de a vorbi. „Iubirea necondiționată, acceptarea totală și devotamentul fără niciun 
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fel de condiție sunt elemente ce stau la baza succesului tuturor programelor care folosesc câinele 

asistent”, explică Izabela. 

Dincolo de resursele umane pe care asistența vie le presupune, proiectul Dogtors presupune o serie 

de facilități logistice, de certificări ale programelor care vor fi destinate. 

„Suntem determinați să luăm fiecare segment - legislativ, standarde ocupaționale, terapie, campanii 

de educare și informare și de reabilitare în spațiul public și în mentalul colectiv atât a imaginii 

câinelui, care la noi e un pic deformată, cât și a omului cu dizabilități care este, după părerea mea 

umilă, cel mai abandonat om din România. Nimeni nu se îndreaptă către ei, mă refer la autorități, 

totul se rezumă la ajutorul social”, adaugă președinta Magidream. 

Asociația caută parteneri pentru construirea unui Centru „K9puzzle” de suport pentru viață 

independentă dedicat copiiilor și adulților cu nevoi speciale din România, primul centru din țara 

noastră pentru furnizarea resurselor multidisciplinare necesare pentru a sprijini aceste categorii de 

persoane prin asistență socială vie. 

Asistența vie este reglementată în România de Legea nr 448/2006, însă dreptul la asistență vie nu 

este accesibil celor peste 900.000 de persoane înregistrate oficial ca beneficiari. 

Centrul „K9puzzle” va avea facilități și programe bazate pe standarde și criterii de calitate 

internaționale, preluate de la organizații prestigioase din străinătate. „K9puzzle” va funcționa ca 

prima școală de dresaj canin specializat pentru asistență vie din România, în coordonarea unui 

instructor canin certificat național și internațional. 

Peste 70.000 de copii suferă în România de o formă de dizabilitate și din nefericire cresc izolați, la 

marginea comunității. „Îmi doresc ca toți copiii cu dizabilități de azi să nu devină niște adulți 

asistați social. Magidream – Dogtors promovează dreptul la o viață independentă a copiilor și 

adulților cu nevoi speciale. Conceptul de viață independentă pune accent pe dreptul persoanelor cu 

dizabilități la auto-determinare, respect de sine și oportunități egale”, punctează președinta 

Magidream. 
sursa: www.republica.ro, autor Loredana Voiculescu 

 

 

 Climb Again Hub -proiectul care schimbă statistica tinerilor cu deficiențe 

de vedere din România 
 

350 de copii și tineri cu deficiențe de vedere, din toată, țara au participat la cursurile de 

independență organizate în cadrul proiectului ”Climb Again Hub”, o inițiativă a Asociației Climb 

Again și Kaufland România. Au fost construite panouri de cățărat în săli de sport din cadrul 

școlilor speciale din Târgu Frumos, Cluj, Timișoara și București, au fost organizate 200 de 

antrenamente în sală, dar și online, iar Alex Benchea și Răzvan Nedu, cei doi sportivi care au 

cucerit Vârful Mont Blanc în iulie 2020, au susținut 50 de ateliere de independență. Oficial, în 

România sunt peste 2.800 de copii și tineri cu deficiențe de vedere, iar statistica spune că 9 din 10 

dintre aceștia nu ies din casă neînsoțiți. 

 

”În iulie, anul trecut, când urcam pe Mont Blanc, știam că voi povesti despre aventurile mele 

copiilor și tinerilor cu deficiențe de vedere. Câteva luni mai târziu, am primit invitația de a face 

parte din proiectul Climb Again Hub și să le împărtășesc copiilor din experiența mea. A fost exact 

ce îmi doream, să le vorbesc celor ca mine, puștilor nevăzători, cât de important este să îmbrățișeze 

independența, prin folosirea bastonului alb și cât de util este să ieși din casă și să vrei să cucerești 

vârfuri”, spune Alex Benchea, unul dintre sportivii Climb Again care a urcat pe Mont Blanc. 

Proiectul a urmărit atât incluziunea prin escaladă și practicarea ei ca sport care aduce beneficii 

fizice și psihice, dar și apartenența socială prin organizarea de cursuri de dezvoltare personală care 

http://www.republica.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/XlBDEwFYAXc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/XlBDEwFYAXc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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implică folosirea bastonului alb ca instrument pentru o viață normală. Cursurile de independență au 

fost susținute de Alex Benchea și Răzvan Nedu, cei doi tineri sportivi cu deficiențe de vedere, 

membri ai clubului Climb Again, care au ajuns la 4810 m. 

”Climb Again Hub ne-a ținut împreună. Trecem printr-o perioadă nemaiîntâlnită, cu tot felul de 

restricții, dar a trecut mai ușor pentru că știam că avem antrenament online săptămânale, că Răzvan 

și Alex ne spun povești de pe munți, că ne mai întâlnim și la școală, din când în când, să cățărăm în 

sala de sport. Este important să știi că aparții unui grup, că celorlalți le pasă de tine. M-au motivat să 

mă mișc, lucru esențial pentru condiția mea fizică”, spune Vasile, unul dintre elevii beneficiari din 

Timișoara. 

Escalada și activitățile sportive au fost cele care au atras interesul pentru marea majoritate a celor 

350 de elevi cu deficiențe de vedere, elevi ai școlilor speciale din România. Cele 4 panouri, 

construite de la zero de echipa de specialiști coordonată de Climb Again, au între 4,5 și 6 metri 

înălțime și se pot cățăra simultan între 3 și 5 copii. Sportivi profesioniști cu deficiențe de vedere, 

care se antrenează la Clubul Sportiv Climb Again, i-au instruit pe profesorii de sport din școlile 

partenere să îi asiste pe elevi în urcarea pe peretele de cățărat, astfel încât activitatea sportivă și 

escalada să fie recurente și mereu în siguranță. 
sursa: www.Romania pozitiva, 20 feb 2021 

 

 

 Efectele nebănuite ale unui an de singurătate asupra copiilor și 

adolescenților. Psihologul Gabriela Enea: „Din păcate, mare parte dintre 

copii, de un an încoace, nu fac decât să se ducă înspre un comportament 

de adicție” 
 

Ceva începuse să se întâmple cu părinții și copiii de o perioadă de vreme, de când oamenii au 

devenit foarte ocupați, iar gadgeturile baby-sittere convenabile, sursă de modele și inspirație și 

poartă spre locurile de întâlnire cu tovarăși de joacă. Pe măsură ce conexiunile de internet au 

devenit mai puternice ca niciodată, a existat, pe lângă multele beneficii, și un efect neașteptat: 

calitatea conectării între părinți și copii a scăzut. Iar în multe zile, se întâmplă ca prin aerul unei 

locuințe să treacă volume uriașe de date, dar mult mai puține cuvinte și gesturi cu sens pentru suflet.  

 

„Degeaba stai cu copilul în casă, dacă stai pe televizor și pe telefon. Mai bine îi spui: Haide să citim 

o carte, seara întrerupem dispozitivele și citim, unul lângă altul, fiecare cartea lui. Acum, lipsa 

conexiunii cu familia se combină cu prezența rețelelor de socializare, care nu oferă un bun exemplu. 

Acolo unde a fost lăsat un gol, a venit cineva și l-a umplut”, spune Gabriela Enea, psihoterapeut și 

membru al Colegiului Psihologilor din România. 

 
Pandemia a făcut ca părinții și copiii să petreacă mai mult timp ca niciodată împreună, însă prezența 

fizică în același spațiu nu a însemnat de multe ori și apropiere emoțională. Adulții au lucrat la fel de 

mult, însă doar că de acasă, iar copiilor le-au dispărut o mulțime de contexte în care să fie văzuți, 

validați social, oglindiți în cei ce vârsta lor. Poate că părinții și copiii au stat la câțiva metri unul de 

celălalt, dar de multe ori au intrat prin ecrane în lumi aflate la ani lumină distanță. „Mare parte 

dintre copii, care și înainte erau niște consumatori destul de fervenți ai rețelelor de socializare, din 

păcate de un an încoace nu fac decât să se ducă înspre un comportament de adicție”, spune Gabriela 

Enea. Potrivit psihoterapeutului, în ultimul an a crescut numărul adolescenților cu depresie sau cu 

anxietate generalizată. 

http://www.romania/
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Într-un interviu pentru Republica, Gabriela Enea vorbește despre efectul unui an de izolare asupra 

psihicului copiilor, despre reîntoarcerea la școală în vremuri nesigure și despre cum putem regăsi 

împreună calea spre normalitate. 

 

În această lungă perioadă, copiii și-au schimbat radical rutinele și au petrecut cea mai lungă 

perioadă de până acum departe de școală. Cum i-a afectat această distanțare serioasă de viața 

lor de dinainte? 
Aici aș departaja un pic segmentele: avem copiii cu vârste de până la 8-9 ani, avem o 

preadolescență, care vine cu problemele ei, și după aceea adolescența. Dar, una peste alta, copiii și 

adolescenții, ca viziune globală, sunt afectați profund în momentul acesta și mă bazez, când spun 

acest lucru, pe experiența mea de cabinet, pe lucrul cu copiii și adolescenții. Primele semne ale 

faptului că au fost afectați destul de serios de această izolare este că mare parte dintre ei, care și 

înainte erau niște consumatori destul de fervenți ai rețelor de socializare, din păcate de un an 

încoace nu fac decât să se ducă înspre un comportament de adicție. Pentru că, în cazul consumului 

de rețele de socializare, vorbim despre o adicție, iar orice dependență, din punct de vedere 

psihologic, este un anestezic: eu nu vreau să știu, mă înfrânez, mă depărtez de niște nevoi care nu 

sunt împlinite.  

 

Care erau nevoile copiilor care au rămas neîmplinite o perioadă atât de lungă de timp? 
Nevoile lor erau să se vadă, să se atingă, să se îmbrățișeze, să socializeze, să întrebe, să răspundă, să 

primească feedback. Avem nevoia de a fi îngrijiți, protejați - de profesori, de persoanele de referință 

cu care intrăm în contact în mediul educativ. Avem nevoia de a fi în contact cu ochii, pur și simplu 

să ne uităm în ochii celorlalți. Avem nevoia de a fi în contact cu corpul și aici avem îmbrățișările. 

Nu știu dacă multă lume a văzut, dar adolescenții de astăzi se salută atunci când merg la școală prin 

îmbrățișări. Avem nevoia de a primi susținere, avem nevoia de a aparține unui loc, vezi școala - 

avem nevoia de a primi feedback. Aici, o să fac o mică paranteză, mi-am dat seama că una dintre 

chestiunile cu care ei vin acum în cabinet este zona de relaționare. Acum o lungă perioadă dacă au 

avut opinii divergente le-au avut în mediul online. Să vă dau un exemplu: M-am contrat cu prietena 

mea, dar ea nu-mi mai răspunde la mesaje pe WhatsApp. Și am văzut că nu mi-a citit mesajele, dar 

am văzut și că ea a intrat la nu știu care oră. Dacă eram la școală, m-aș fi dus la ea să văd ce s-a 

întâmplat. Acum a existat un mecanism de relaționare foarte greoi.  

 

Acest lucru i-a făcut să se simtă, probabil, și mai nesiguri... 
Acest lucru a adus nesiguranță, a adus impredictibilitate. Copiii și adolescenții au nevoie mai mult 

decât adulții de predictibilitate. De ce? Pentru că asta înseamnă siguranță, avem nevoie să fim 

securizați la baza piramidei lui Maslow și una dintre condițiile de acolo era securitatea. La distanță, 

nu mai este nimic predictibil, pentru că eu nu știu dacă colega mea o să îmi mai răspundă, dar eu 

văd că a intrat pe WhatsApp acum o oră și eu i-am trimis mesaj înainte. Deci eu ce fac în situația 

asta? Poate pare un lucru minor, dar nu-i așa, pentru că aceste întâmplări se adună. Și se întâmplă la 

fel și cu alt coleg și deodată vedem un comportament retras, introvert al copilului, care se izolează 

pentru că el nu mai are instrumentele pe care le avea odinioară ca să-și rezolve aceste probleme. 

Nu neapărat tot ceea ce se întâmplă este de netrecut. Cu siguranță, o să revenim, sper, într-un timp 

rezonabil la viața de dinainte. Dar mă gândeam de curând că avem un an de când purtăm masca pe 

față. Sunt copii mici care știu realitatea cu mască și cu spălat de foarte multe ori pe mâini. De la 

vârsta de 2-3 ani, ei au văzut realitatea în care oamenii poartă mască. Când lucrurile vor reveni la 

normal și vor vedea că lumea funcționează și fără mască, vor trece printr-un proces de adaptare. 
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Reîntoarcere la școală nu s-a făcut în condiții normale și sunt multe gesturi care au devenit 

problematice în sala de clasă, de la a te juca cu colegii până la a-ți mânca pachetul. Cum să-i 

ajutăm pe copii să se adapteze într-un loc în care există riscul îmbolnăvirii? 
Contează foarte mult discursul pe care părinții îl au față de copii. Ei preiau anxietatea discursului 

părinților. E ok să îi spui copilului să se spele pe mâini, să poarte mască și să fie atent la ce se 

întâmplă în jurul lui pentru că este o situație nemaiîntâlnită până acum și trebuie să ne adaptăm. Dar 

mi se pare contraproductiv și mi se pare că îi inducem o anxietate sporită, dacă îi repetăm de zeci de 

ori același lucru. Acesta este un discurs anxios, pe care îl putem înțelege, pentru că trebuie să ne 

gândim și la părinți. Ei de luni de zile joacă atâtea roluri în viața copilului, roluri pe care nu le jucau 

înainte. 

Când vorbesc cu copiii în cabinet le spun mereu: hai să găsim varianta blândă a gândurilor. Adică 

nu cea negativă, asta le produce o mare anxietate, dacă aud un discurs anxios și vor reproduce la 

rândul lor un comportament anxios. Trebuie să înlocuim povestea asta cu niște gânduri și niște 

comportamente realiste. Este o situație, trebuie să învățăm să trăim cu ea, ne protejăm și respectăm 

regulile și mergem mai departe. Aici tonul face muzica și cuvintele creează realități. 

 

S-au „sălbăticit” copiii în ultimul an? 
Nu au mai avut oglinda în care să se vadă. Iar aici este un minus mare, foarte mare pentru 

adolescenți, pentru că ei se văd prin oglindirea în ochii celorlalți. Adolescenții au nevoie de modele 

și de contexte și, iată că aproape un an nu au mai avut nici modelele și nici contextul.  

 

În ciclul primar, copiii au capacitatea de a se concentra pe perioade mai mici de timp. Cât de 

mult au putut avansa ei din punct de vedere al cunoștințelor la școala online și cât de ușor 

credeți că pot recupera decalajele? 
Din punct de vedere educațional, impactul este foarte mare. Aici părinții au avut un rol extraordinar 

de important ca acești copii să facă față provocărilor. Dacă îți aduci aminte, învățătoarea la clasa I 

venea să pună mâna pe mâna ta acolo unde nu-ți ieșeau lucrurile, să te ajute. Acum nu s-a mai 

întâmplat asta, este un gol fantastic. Dar creierul copiilor fiind ca un burete, ei vor recupera destul 

de repede chestiunile astea. Cel mai dificil este atunci când copilul nu a avut ajutor din partea 

nimănui. Și acolo lucrurile vor fi mai de durată.  

 

Cât de importantă este gașca pentru un copil de 14-15 ani? 
Momentul de 14-15 ani este momentul în care începe formarea personalității prin ochii celorlalți. 

Mai în glumă, mai în serios, dacă voiam să o determin pe fata mea, care are 20 de ani, să facă ceva, 

o sunam pe cea mai bună prietenă a ei. De la mine orice propunere era cu nu, sub nicio formă nu fac 

asta. Dacă vorbea cu prietenele ei cele mai bune, spunea: Ce idee bună! Gașca are o importanță 

vitală, această ieșire cu prietenii, această oglindire a comportamentului celorlalți, această copiere a 

comportamentelor - că unele sunt pozitive și altele negative, depinde de gașcă. Dar este esențială 

această conexiune cu copiii de aceeași vârstă. E mult mai important ce le spun prietenii mei decât ce 

le spune mama și ce le spune tata, pentru că sunt în perioada de formare a personalității. 

 

Ce trebuie să facă părinții pentru a avea un cuvânt de spus și la această vârstă în viața 

copiilor lor? 
Noi ca părinți trebuie să creștem, odată cu copiii. La 14-15 ani nu mai poți să mergi cu copilul în 

parc și să-i zici: stai să văd și eu cu cine te întâlnești. Mulți părinți sunt foarte inventivi și reușesc să 

țină în continuare legătura cu gașca, dar sub o cu totul altă formă, mai subtilă. Este o vârstă extrem 

de vulnerabilă în care părintele trebuie să fie alături de copil, dar sub nicio formă într-un fel 

autoritar. Ei cresc și trebuie să ne adaptăm metodele, iar conectarea cu ei este cheia. 

 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr.6, anul 9, saptamana 22 – 28 februarie 2021 
 
 
 

 

P
ag

e1
3

 

Cum se ajunge la depresie? 
O depresie nu apare însă de astăzi pe mâine și de aceea conectarea cu copilul tău este extraordinar 

de importantă. Adolescenții ajung la depresie în urma unor deconectări. Înainte, existau legături mai 

strânse cu familia, exista obiceiul ca orice ar fi să mâncăm împreună în fiecare seară și în fiecare 

duminică la prânz. Pur și simplu asta s-a pierdut. Degeaba stai cu copilul în casă, dacă stai pe 

televizor și pe telefon. Mai bine îi spui: Haide să citim o carte, seara întrerupem dispozitivele și 

citim, unul lângă altul, fiecare cartea lui. Acum, lipsa conexiunii cu familia se combină cu prezența 

rețelelor de socializare, care nu oferă un bun exemplu. Acolo unde a fost lăsat un gol, a venit cineva 

și l-a umplut. 

Am văzut părinți care au fost la început deconectați de relaționarea cu copiii lor, dar care, ulterior, 

văzând și înțelegând pericolele, și vorbesc inclusiv despre consumul de droguri, au deveni fost 

foarte prezenți în viața copiilor. A fost nevoie și de un ajutor specializat, dar am văzut cazuri în care 

au reușit să schimbe lucrurile, s-au reconectat cu copiii lor în momentele grele și au făcut cumva ca 

acele comportamente adictive să dea înapoi. 

 

Cum poți face să contezi mai mult decât YouTuberii și rețelele sociale în viața copilului tău? 
Trebuie să-i un program și să-i dai limitat accesul la această tehnologie Dacă tu ai fost prezent în 

față copilului la 3-4 ani și i-ai impus niște limite sănătoase, scade riscul de a dezvolta probleme la 

adolescență. Limitele impuse în mica copilărie, își arată beneficiile mai târziu. La fel și sportul în 

mica copilărie. Copiii ai căror părinți au fost foarte prezenți în viața lor și i-au încurajat de mici să 

facă exercițiu fizic au un culoar mental deja făcut. Însă niciodată nu este prea târziu. Îmi aduc 

aminte chiar în perioada restricțiilor, îi încurajam pe părinți să mai găsească 2-3 prieteni ai copiilor 

și să iasă împreună cu bicicleta în parc. Cel mai benefic este propriul exemplu al părintelui.  
sursa: www.republica.ro, autor Raluca Ion, 15 feb 2021 

 

 

 Cotizatia RENINCO - 2021 
Cuantumul cotizației a rămas neschimbat pentru anul 2021, astfel: 

- 50 lei/an pentru persoane fizice 

- 100 lei/an pentru persoane juridice. 
Contul în care poate fi achitată cotizația este următorul:   

Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001 

BCR -Sucursala GRIVITA, sector 1, Bucuresti 

Cod fiscal RENINCO: 10791077 

Membrii sunt rugati sa anunțe plata cotizatiei prin mail, la adresa: arr.reninco.ro 

De asemenea, membrii au posibilitatea de a primi publicatii RENINCO!     Multumim! 

 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/

