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REZOLUTIA Conferinţei Naţionale Parteneriatul Educaţional 
Şcoală - Familie, exemple de bună practică incluzivă în şcoala 
românească, 14 Iunie 2014

Asociaţia RENINCO România în colaborare cu Universitatea Bucureşti prin Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei  şi Fundatia World Vision Romania, a organizat Conferinţa 
Naţională “ Parteneriatul Educaţional Şcoală-Familie, exemple de bună practică incluzivă în 
şcoala românească” , in ziua de 14 iunie 2014, la Bucureşti, la sediul Facultăţii de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei.
Momentul ales pentru desfăşurarea Conferintei a coincis cu faptul ca in ziua de 10 iunie s-au
sărbătorit 20 de ani de la semnarea Declaraţiei de la Salamanca, adoptată la Conferinţa 
Mondială asupra educaţiei speciale, organizată de UNESCO în iunie 1994. 
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Declaratia de la Salamanca stipulează că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, indiferent de 
dificultăţile pe care le întâmpină. Pentru prima dată se vorbeşte în această declaraţie de faptul că 
programa şcolară trebuie adaptată cerinţelor copiilor şi nu invers şi de faptul că şcolile speciale pot 
servi drept centre de resurse pentru şcolile obişnuite. 
Textul Declaratiei este postat http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF
La incheierea evenimentului a fost adoptata Rezolutia Conferintei, postata pe site www.reninco.ro

20 Iunie - Ziua Internaţională a Refugiatului

Ziua de 20 Iunie este sărbătorită, din 2001, ca Ziua Internaţională a Refugiatului – decizie luată 
în urma hotărârii Organizaţiei Naţiunilor Unite, până atunci, oficial, această dată fiind doar Ziua
Refugiatului African. În 4 decembrie 2000, Adunarea Generală a scos în evidenţă faptul că, în 2001,
se împlineau 50 de ani de la adoptarea Convenţiei din 1951, referitoare la Statutul Refugiaţilor şi că
Organizaţia pentru Unitatea Ţărilor Africane a fost de acord cu sărbătorirea Zilei Internaţionale a
Refugiaţilor concomitent cu Ziua Refugiaţilor din Africa (20 iunie). În concluzie, s-a hotărât ca,
începând cu anul 2001, 20 iunie să reprezinte Ziua Internaţională a refugiaţilor.
Scopul marcării unei astfel de zile a fost atragerea atenţiei oamenilor de pretutindeni asupra faptului
că refugiaţii – forţaţi să-şi părăsească ţara de origine –, au nevoie de sprijin din partea populaţiei 
ţării gazdă pentru a se integra. Tocmai de aceea, simbolul asociat Zilei 
Refugiaţilor este cel al Naţiunilor Unite, culorile fiind albastru şi alb, 
ramura de măslin însemnând pacea, iar mâinile împreunate inducând 
ideea de protecţie.

21 iunie - Ziua Mondială a Soarelui

Ziua Mondială a Soarelui, sărbătoare anuală instituită de Societatea 
Internaţională pentru Energie Solară, a fost marcată pentru prima dată 
în România în anul 1997.

Ziua Drapelului – 26 iunie

Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Na�ional prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. 
Conform legii, această zi va fi marcată de către autorită�ile publice �i de celelalte institu�ii ale 
statului prin organizarea unor programe �i manifestări cultural-educative, cu caracter evocator 

sau �tiin�ific, consacrate istoriei patriei, precum �i prin ceremonii militare 
specifice.

În anul 1834, voivodul Alexandru Ghica al Ţării Româneşti a atribuit Armatei 
ca steag tricolorul, cu cele 3 culori – roşu, galben şi albastru – consfinţirea 
steagului având loc prin decret în timpul Revoluţiei paşoptiste - când s-a precizat 

că pentru stindard "culorile sunt albastru închis, galben deschis şi roşu carmin”, dispuse vertical, 
aranjate în ordinea următoare: „lângă lemn vine albastru, apoi galben şi apoi roşu fâlfâind“. Ziua 
Drapelului a fost instituită pentru a marca data de 26 Iunie 1848, când guvernul a hotărât că 
tricolorul - roşu, galben şi albastru - reprezintă steagul Ţării Româneşti.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_drapelului_na%C8%9Bional_al_Rom%C3%A2niei
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http://www.calendarintercultural.ro/agenda.php?detalii=4286&eventdate=1340658000

26 iunie - Ziua Internationala de Lupta impotriva Abuzului si Traficului 
ilicit de Droguri

Decizia a fost luata la 7 decembrie 1987 de catre Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor 
Unite (ONU) si denota determinarea ONU in consolidarea actiunilor si cooperarii la nivelul 
statelor membre, pentru a atinge obiectivul de a avea o societate fara consum de droguri.

Ceaşca de sănătate: Teiul şi puterea lui vindecătoare

Parfumul inconfundabil al florilor de tei pluteşte în aceste zile în jurul nostru : în parcuri, în 
grădini şi pe străzi. Mirosul acestor flori atât de îndrăgite ne relaxează şi ne creează o stare 
de bună dispoziţie.

Virtuţile terapeutice ale arborelui tămăduitor, teiul, au fost descoperite şi puse în practică din 
cele mai vechi timpuri. Pe atunci, se foloseau coaja, frunzele şi seva arborelui pentru tratarea 
indigestiei, a durerilor abdominale şi a răcelilor. Eugen Giurgiu, doctor în biochimie, cu 
competenţe în fitoterapie şi nutriţie, apreciază rezultatul cercetărilor moderne care au 
descoperit alte şi alte valenţe terapeutice ale parfumatelor flori de tei.

  

Leac dovedit în combaterea infecţiilor respiratorii
Substanţele active din compoziţia acestora : acetilcolina, flavonoidele, saponinele şi uleiul 
volatil (cel care răspândeşte mirosul atât de plăcut) sunt aliaţi de seamă în combaterea 
infecţiilor respiratorii, însoţite de stări febrile.
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Infuzia, remediu pentru zeci de boli
De asemenea, pentru aplicaţiile terapeutice interne, infuzia din flori de tei este benefică într-o 
gamă impresionantă de boli, de la tulburări de somn, atacuri de panică, palpitaţii, dischinezii
biliare, tensiune şi până la fluidizarea sângelui. Infuzia, acest remediu care pune sângele în 
mişcare, contribuie la curăţarea acestuia, reducând toxicitatea din organism.

Un sedativ incontestabil
Este incontestabil efectul sedativ al infuziei de tei în numeroase afecţiuni: tulburi de somn, 
afecţiuni nervoase, crize de isterie, palpitaţii, colici intestinale, litiaze biliare şi inflamaţii ale 
mucoasei bucale. Pe lângă efectul sedativ, florile de tei, aceste vedete de necontestat în 
rândul plantelor tămăduitoare, se remarcă şi prin acţiunea antiinflamatoare, antitermică, 
sudorifică şi emolientă.

Combate dependenţa de calmante
Florile de tei sunt folosite cu succes şi în tratamentul dependenţei de calmante, când infuzia 
se administrează în paralel cu tranchilizantele, eliminând efectele negative ale acestora.

Nectar din flori de tei
Ingrediente: 6 linguriţe flori de tei uscate, un litru de apă plată, 6 banane foarte coapte, 
vanilie şi scorţişoară, după gust, 3 linguri de miere.
Preparare: Se face o infuzie din florile de tei uscate şi apă. Florile se infuzează timp de 5 
minute. Separat, se fărâmiţează pulpa bananelor în care se amestecă vanilia, scorţişoara şi 
mierea. Când infuzia s-a mai răcit se încorporează în pasta de banane, mestecându-se până 
când licoarea se omogenizează foarte bine. Nectarul obţinut este o băutură răcoritoare şi 
relaxantă, un remediu dovedit care tratează stresul. Se poate servi cu cuburi de gheaţă.

Sirop de tei
Ingrediente: 5 linguri de flori de tei uscate, 800 g zahăr, 1,250 ml apă plată, zeama de la o 
lămâie.
Preparare: În apă, punem la fiert 5 linguri de flori de tei uscate. După zece minute, 
strecurăm infuzia în care adăugăm zahărul. Fierbem siropul la foc potrivit până când capătă 
consistenţa mierii. Când este aproape gata, adăugăm zeama de la o lămâie. Siropul trebuie să 
mai fiarbă cinci minute. Se toarnă călduţ în sticle pe care le închidem ermetic cu un dop de 
plută ceruit.
http://www.click.ro/lifestyle/sanatate/ceai_de_tei-sanatate-remediu-boli-
vindecare_0_1849615102.html?utm_source=newsletter_divahair&utm_medium=email&utm_campaign=f
ro autor Liliana Ivan

Avem bolovani de poveste!

Generalul de brigadă Emil Străinu şi scriitorul Dan Brăneanu au lansat recent un volum care nu 
trebuie să lipsească din bagajele iubitorilor de turism: “România enigmatică şi insolită”. Cartea 
conţine un bogat material despre locuri încărcate de mister, un fel de ghid de teren al celor mai 
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interesante 292 de locuri din ţara noastră, atât din punct de vedere fizic - stânci, clădiri etc. -, cât şi 
din cel al legendelor apărute în jurul unor asemenea locaţii.



Sfinxul Bratocei, din judeţul Braşov, îşi schimbă profilul în funcţie de locul din care e privit



“Pietrele vii” din Vâlcea sunt singurele din lume care “cresc” şi “se înmulţesc”
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Trovanţii cu pui
În apropierea localităţii Costeşti, judeţul Vâlcea, nişte pietroaie ciudate sunt răspândite prin văi şi pe 
dealuri, asemenea unei turme bizare de vietăţi rotunde. Deoarece, în timp, aceste formaţiuni 
geologice, numite ştiinţific trovanţi, “cresc” şi se “înmulţesc”, ţăranii din zonă le-au botezat 
“pietrele vii”.
Asemănătoare unor tuberculi, acestea sunt cele mai neobişnuite formaţiuni din piatră existente în 
lume. Au aproape aceeaşi formă repetată - de la dimensiunea de câţiva milimetri până la chiar 10 
metri lungime - şi se afirmă despre ele că sunt o formă de trecere de la structura minerală la cea 
vegetală. De ce? Pentru că după fiecare ploaie, aceste pietre cresc! E o realitate atestată de 
specialiştii în domeniu. Mai mult, pe “spinarea” bătrânilor trovanţi “se nasc” pui rotunzi şi fragili, 
identici cu părinţii, care, în timp, vor cădea pe sol şi vor deveni trovanţi maturi, ce vor face, la 
rândul lor, pui... Termenul de trovant este specific literaturii geologice româneşti şi a fost introdus 
prima oară de naturalistul Gh.M. Murgoci, în lucrarea “Terţiarul din Oltenia”.
Sfinxul Bratocei
Blocul imens din piatră, în formă de chip de om, se observă de pe DN 1A, între judeţele Braşov şi 
Prahova, iar cartea îţi descrie cum trebuie să te poziţionezi pentru a vedea bine imaginea pe care 
natura a săpat-o în stâncă. Mai mult, în funcţie de apropiere şi de unghi, profilul sfinxului diferă.
Babele Orăţii
Arată ca un “cuib” format din patru ciuperci, cu o înălţime de 3-4 metri, asemănătoare. Babele 
Orăţii pot fi văzute la câteva sute de metri de centrul satului Podul Dâmboviţei, pe dreapta pârâului 
Orăţii, foarte aproape de DN 73.
Mai mult: http://www.libertatea.ro/detalii/articol/avem-bolovani-poveste-495579.html#ixzz34OdK7rKj,
autor Sorin Golea

BANI CU SUFLET - campania EMOŢIONANTĂ a unui necunoscut care 
lasă bani în plicuri, la Cluj

O campanie denumită "Bani cu suflet" a fost lansată de o persoană care, sub protecţia 
anonimatului, pune diverse sume de bani în plicuri pe care le lasă în mai multe locuri din Cluj-
Napoca, iar cei care găsesc banii trebuie să dea altora cel puţin jumătate din sumă.
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"E frumos să văd atâţia români care încă aveţi suflet pentru cel de lângă noi. Nu cred că bogătanii 
sau guvernele vor salva această ţară, ci noi, fiecare, uniţi împotriva sărăciei şi a nedreptăţii", a scris 
iniţiatorul campaniei "Bani cu suflet”.

Acesta a spus că pune bancnote de 50 sau 100 de lei în plicuri pe care le lasă în diverse locuri din 
oraş, în Parcul Mare sau pe Cetăţuie, alături de instrucţiuni potrivit cărora persoana care găseşte 
banii trebuie să dea altcuiva, într-un gest caritabil, cel puţin jumătate din suma primită.

"Găseşte banii ascunşi în zona Cluj, fă share la poză, cu tag «banicusuflet», şi dă mai departe 
jumătate din suma găsită în plic", arată anonimul într-o postare pe reţeaua de socializare.

Anonimul spune că sumele puse în plicuri provin din banii lui şi că a preluat ideea din SUA, unde 
un milionar anonim a început să doneze bani în plicuri lăsate în diverse locuri.
http://www.realitatea.net/bani-cu-suflet-campania-emotionanta-a-unui-necunoscut-care-lasa-bani-in-
plicuri-la-cluj_1454153.html#ixzz34DGamBxj

Pas de Elefant - proiect castigator in cadrul fondului de finantare „Lumea 
prin culoare si sunet” 2014 al Fundatiei Orange

Asociatia pentru Dezvoltare Urbana lanseaza „Pas de Elefant", un program pilot 
care se adreseaza tuturor scolilor speciale pentru copii cu deficiente de vedere din 

Romania si care are ca scop imbunatatirea procesului educativ pentru acesti elevi prin integrarea a 
trei simturi: tactil, auditiv, vizual.
Pentru a inlesni procesul de invatare, prin acest proiect va fi creat un soft care va transforma in 
sunet schemele, graficele si hartile. Aplicatia va recunoaste o pagina tiparita in relief si o va 
transpune in text vorbit (zona explorata cu degetul). Practic, graficele vor fi filmate cu camera 
tabletei, iar miscarea de investigare cu degetul va fi redata vocal cu ajutorul soft-ului VoiceOver cu 
care este dotata tableta.
Pentru a evita dublarea eforturilor, va fi construita o baza de date comuna (in cloud) in care scolile 
speciale pentru deficienti de vedere vor incarca materialele didactice accesibile pe care le vor crea. 
Pentru a avea o colectie de documente cat mai completa, se va realiza un parteneriat cu Biblioteca 
Nationala a Romaniei care va incarca, periodic, material din bibliografia scolara solicitat de scoli. In 
plus, una dintre scolile speciale pentru persoane cu deficiente de vedere va fi dotata cu 10 tablete pe 
care va putea fi utilizat softul creat in cadrul acestui proiect.
Toate acestea vor ajuta elevii sa aiba acces la informatia care pana acum le era accesibila partial sau 
chiar inaccesibila. Discipline cu profil mai tehnic, cum ar fi: fizica, matematica, chimia, nu sunt 
acoperite in prezent de manualele speciale tiparite deoarece conversia in braille a formulelor 
stiintifice este dificila si din acest motiv liceele speciale au doar profil uman.
„Tableta ar putea deveni un instrument de invatare esential pentru elevii cu dizabilitati vizuale si un 
pas mare in integrarea lor ulterioara. Tableta va facilita accesul la educatie, prin asigurarea de 
material didactic adecvat, disponibil in formate alternative, in acelasi timp in care il primesc si 
colegii lor din scolile de masa. Prin urmare, se va realiza integrarea acestora fara probleme, in 
institutiile de invatamant superior.” a spus Dan Patzelt, Presedinte Asociatia pentru Dezvoltare 
Urbana.
„Data fiind dezvoltarea continua a digitalizarii documentelor, acest proiect va reprezenta o 
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oportunitate majora pentru persoanele cu probleme de vedere – mai ales pentru elevi – de a avea 
acces la invatamantul superior si mai apoi pe piata muncii (in tara noastra doar aprox. 4% dintre 
nevazatorii apti de munca lucreaza).” a spus Amalia Fodor, Director Executiv al Fundatiei Orange.
sursa: www.stiriong.ro, 5 iunie 2014

Muzeul Brukenthal aduce prima expozi�ie Salvador Dali la Sibiu

Expozi�ia prezintă 100 de piese de xilogravură policromă constituind ilustra�iile la Divina 
Commedia de Date Alighieri, comandate pentru edi�ia Joseph Fôret, Paris 1960, structurate 
potrivit celor trei tipare narative: Infernul, Purgatoriul �i Paradisul.

Piesele sunt originale (prima imprimare) potrivit listei publicate de Löpsinger/Michler Bd.II, 
Prestel-München-New York în anul 1995.

Expozi�ia va fi deschisă în Palatul Brukenthal la etajul I, având un regim de vizitare distinct fa�ă 
de expozi�ia permanentă, în perioada 15.07 – 15.09.2014.
Curatorul expozi�iei din partea Muzeului Na�ional Brukenthal este cercetător dr. Maria Ordeanu.

În această lună s-a împlinit un sfert de secol de la moartea artistului spaniol. Salvador Felipe Jacinto 
Dali I Domenech, cunoscut mai târziu lumii artistice ca Salvador Dali, s-a născut la 11 mai 1904 în 
orăşelul Figueres, Spania. Prima sa expoziţie personală, organizată în 1925, la Barcelona, a adus şi 
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prima recunoaştere publică a talentului artistului. A devenit cunoscut în întreaga lume, când trei 
dintre lucrările sale au fost expuse în cadrul celei de a treia ediţii a Expoziţiei Internaţionale 
Carnegie din Pittsbrugh, în 1928.
http://www.realitatea.net/muzeul-brukenthal-aduce-prima-expozi-ie-salvador-dali-la-
sibiu_1454020.html#ixzz34DGuskia

Unică în România -  Tabăra de vară pentru copiii bolnavi de distrofie 
musculară progresivă se deschide la Buziaş

Tabăra de Distrofie Musculară Progresivă, organizată anual la Buziaş în Centrul de Medical 
Evaluare şi Recuperare pentru copii şi tineri ”Cristian Şerban”, îşi deschide porţile pentru membrii 
Fundaţiei ”Laurenţiu Ciucur” Timişoara, marţi, 10 iunie.

La această manifestare, unică în România, participă copiii bolnavi de distrofie musculară progresivă 
din judeţul Timiş, membri ai Fundaţiei ”Laurenţiu Ciucur” Timişoara. Fondurile necesare provin, în 
exclusivitate, din donaţiile oferite de către timişoreni, în cadrul Ediţiei cu numărul XX a 
Telemaratonului Speranţei, desfăşurat în luna decembrie a anului trecut.

Scopul taberei de la Buziaş, care a beneficiat şi în acest an de sprijinul Fundaţiei ”Cristian Şerban”, 
este de a asigura, pe întreaga perioadă a şederii bolnavilor, de consultaţii şi asistenţă medicală şi 
recuperatorie de specialitate, programe de recreere şi socializare, dar şi instruirea familiilor 
pacienţilor privind metodele de recuperare a bolnavilor necesare în cadrul familial.

Zaharia Ciucur, preşedintele Comitetului de organizare a taberei, precum şi al Fundaţiei ”Laurenţiu 
Ciucur”, spune că manifestarea din acest an, care poartă nunărul XVI, se desfăşoară între 10 şi 24 
iunie şi la ea participă 25 de copii bolnavi, precum şi însoţitorii lor.
http://www.cotidianul.ro/tabara-de-vara-pentru-copiii-bolnavi-de-distrofie-musculara-progresiva-se-
deschide-la-buzias-239248/

5 metode verificate de a-ţi îmbunătăţi dispoziţia 

Zâmbetul, chiar dacă e forţat, activează regiunile creierului responsabile pentru sentimetul de 
fericire. Indiferent că suntem mai temperamentali ori mai calmi, emoţiile negative se insinuează în 
universul interior al fiecăruia dintre noi, ducând la unele dezechilibre deloc de neglijat. De aceea, 
este important să le contracarăm, mai ales că metodele sunt simple şi la îndemână. Te-a luat valul 
gândirii pesimiste şi te simţi din ce în ce mai împovărat de griji? Este esenţial să conştientizezi că 
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această stare nu te ajută cu nimic, ba dimpotrivă, îţi dăunează enorm. Specialiştii te invită să te 
grăbeşti să iei măsuri împotriva indispoziţiei şi propun cinci trucuri eficiente.

1. Zâmbetul, un instrument formidabil. Chiar şi “forţat”, zâmbetul ridică automat dispoziţia. 
Cercetătorii de la Universitatea Clark au dovedit-o: au rugat un grup de voluntari să zâmbească, iar 
pe altul să se încrunte, apoi, le-a prezentat un film de desen animat; cei care au zâmbit au avut o 
stare mai bună în timpul vizionării şi au râs mai mult. Aceasta pentru că, spun experţii, zâmbetul 
(sau mişcarea corespunzătoare a muşchilor faciali) activează regiunile creierului responsabile pentru 
sentimetul de fericire. 

2. Compania unui animal, scurtătura spre fericire. Desigur, „cazând” în apartament un prieten 
pufos, vei strânge o grămadă de probleme: păr pe covor, pereţi zgâriaţi, plimbări zilnice obligatorii 
şi mirosuri nu tocmai plăcute. În schimb, potrivit oamenilor de ştiinţă de la Universitatea din 
Missouri, contactul cu animalele reduce nivelul cortizolului (hormonul stresului) din organism, 
favorizând eliberarea serotoninei (hormonul fericirii). Aceştia susţin că, pentru a-ţi ridica moralul, 
sunt suficiente 10-15 minute de joacă împreună cu un animal de companie. 

3. Alimentaţia corectă, din nou, un imperativ. Cercetătorii de la Universitatea din Pittsburgh au 
stabilit că persoanele cu o dietă bogată în acizi graşi Omega-3 sunt mai puţin predispuse la depresie 
decât alţii. Ii găseşti din abundenţă în somon, ton, macrou, sardine, dar şi nuci sau seminţe de in. Nu 
uita nici de fructe şi legume. Fiind o sursă de folaţi, vor preveni fluctuaţiile serotoninei. 

4. Mângâierile sunt mai presus de cuvinte. Atingerile umane au literalmente un efect magic. Un 
studiu recent al medicilor britanici a arătat că senzaţiile tactile plăcute pot chiar înlătura o durere 
uşoară. Îţi aminteşti cum, în copilărie, mama te netezea pe locul lovit? Ei bine, iată că gestul ajută 
cu adevărat. 

5. Creioanele, doctoriile colorate. Cea mai rapidă modalitate de a scăpa de emoţiile negative, este 
să le exteriorizezi. Potrivit experţilor de la Universitatea din Boston, cel mai bun teren pentru acest 
lucru este coala de hârtie. Încearcă să desenezi ceva care să-ţi facă plăcere. Cu cât mai mult vei 
lucra la „opera” ta, cu atât mai bună îţi va fi starea de spirit.
http://adevarul.ro/sanatate/minte-sanatoasa/5-metode-verificate-a-ti-imbunatati-dispozitia-
1_5395c1440d133766a86e191f/index.html, 9 iunie 2014, autor Natalia Gociu

FRESH-REFRESH. Re�ete de băuturi naturale energizante cu care po�i 
înlocui cafeaua

Cafeaua este un aliment sanatos pentru organism, insa atunci cand se depaseste masura, cofeina 
produce anumite dezechilibre in organismul nostru, afecteaza creierul, actioneaza negativ asupra 
inimii, afecteaza sistemul nervos central, provoaca insomnie, agitatie, palpitatii si are efect de 
imbatranire asupra pielii. Excesul de cafea reduce absorbtia fierului si a zincului cu pana la 50%. 
Celebrul Dr.OZ ne propune sa inlocuim cafeaua atunci cand dorim cu cateva alternative 
energizante, naturale, facute in casa!
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Milshake-ul cu seminţe de floarea soarelui şi banană
Seminţele de floarea soarelui crude sunt recunoscute pentru proprietăţile lor energizante. Conţin 
grăsimi sănătoase, vitamina E, A, D, complexul vitaminic B, zinc, fier, calciu, mangan, potasiu, 
fosfor, fibre şi proteine.
Adauga 3 linguri de seminţe de floarea-soarelui crude în blender şi pune apă plată cât e necesar 
pentru a favoriza mixarea lor. După ce obţineti o pastă cremoasă, adaugati o banană, apă în funcţie 
de consistenţa dorită, miere de albine naturală şi scorţişoară.

Seminţe de chia cu suc de portocale
Seminţele de chia sunt o sursă bogată de acizi graşi omega-3, antioxidanţi, calciu, proteine, fibre, 
vitamine şi minerale. Sunt energizante, îmbunătăţesc digestia, inhibă poftele culinare şi ajută în caz 
de constipaţie. Amestecati 1 lingură de seminţe chia cu zeama stoarsă de la trei portocale. Poţi să le 
pui în blender, iar în funcţie de consistenţa dorită mai puteti adauga inca o lingura de seminţe chia.

Smoothie verde cu spanac
Amestecati în blender o mână de spanac proaspăt sau congelat cu 1 lingură seminţe de cânepă 
decorticate, 1 linguriţă pastă de susan – tahina (opţional), 1/2 de banană, 1/2de măr, zeama de la o 
jumătate de lămâie, ghimbir şi apă. Poţi să înlocuieşti frunzele de spanac cu orice alte frunze verzi 
pentru a varia meniul: pătrunjel, ţelină, spanac, ştevie, frunze de sfeclă, urzică, păpădie, salată 
verde, mentă şi frunze de morcov sau ridichi. Este de preferat să măreşti treptat cantitatea de frunze 
verzi, astfel încât acestea să reprezinte mai mult de 50% din ingredientele pe care le alegi pentru 
smoothie.

Infuzie de lămâie
Pentru a fii energică, organismul are nevoie de hidratare. Cea mai bună soluţie pentru a-l menţine 
hidratat este consumând apă plată. Dar, cei a zice dacă ai prepara o infuzie de lămâie şi lime 
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gustoasă? Pune 2 lămâi şi 1 lime feliate în 8 căni cu apă. Lasă la infuzat 3-4 ore sau peste noapte şi 
bea din acest amestec pe parcursul zilei.
http://www.realitatea.net/fresh-refresh-re-ete-de-bauturi-naturale-energizante-cu-care-po-i-inlocui-
cafeaua_1450393.html#ixzz335vWgXa6 , autor Alexandra Păcuraru

Lansarea proiectului Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale 
de calitate

Asociatia Stea anunta lansarea proiectului „Parteneriat inter-sectorial - baza 
serviciilor sociale de calitate", implementat în parteneriat cu Serviciul Public de 
Asistenta Sociala Satu Mare si Politia Locala a municipiului Satu Mare, în perioada 
16 mai 2014 - 30 aprilie 2016. Proiectul este finantat prin granturile SEE 2009 -

2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul 
proiectului este de 211.326,61 Euro, din care 186.160,36 Euro finantare nerambursabila si 
25.166,25 Euro contributia Asociatiei Stea si a partenerilor sai.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la servicii sociale si de baza al 
persoanelor dezavantajate din municipiul Satu Mare. Aceasta initiativa asigura premisele cresterii 
eficacitatii si eficientei interventiei sociale de la nivel local pe baza dezvoltarii unui parteneriat 
inter-sectorial pentru o abordare din perspective multiple a problemelor grupurilor tinta în vederea 
prevenirii si depasirii situatiilor de dificultate. Astfel, ONG-urile si institutiile publice din Satu 
Mare ce actioneaza în domeniul social vor fi implicate în activitati comune care vor potenta 
eforturile de incluziune sociala a grupurilor vulnerabile.

În acelasi timp, proiectul urmareste cresterea capacitatii Asociatiei Stea ca prin dezvoltarea 
structurii sale, promovarea voluntariatului si a muncii în retea, sa furnizeze servicii sociale si de 
baza având ca beneficiari directi un numar de 465 de persoane dezavantajate : copii si tineri ai 
strazii, persoane fara adapost, persoane care se confrunta cu dificultati care pot conduce la 
excluziune sociala, persoane care au savârsit infractiuni, persoane care practica prostitutia. De 
asemenea, proiectul îsi propune sa contribuie prin diferite tipuri de actiuni la combaterea 
discriminarii, promovarea cetateniei active, a solidaritatii sociale si cristalizarea unui mediu 
favorabil dezvoltarii sectorului ONG.

Identificarea nevoilor si cercetarea comprehensiva a situatiei grupurilor tinta, prin cuantificare si 
cartografiere, va aduce comunitatii satmarene o mai buna capacitate de gestionare a problemelor 
populatiei vulnerabile. Mai mult, paleta de actiuni sociale va creste adaugând o dimensiune 
necesara progresului uman atât în rândul beneficiarilor directi, cât si al celorlalti cetateni ai 
municipiului. Proiectul îsi propune sa construiasca instrumente eficiente de interventie sociala 
pentru o implementare sustenabila si reproductibila, cu transmiterea modelelor de lucru si de 
organizare catre alte entitati si centre urbane interesate în dezvoltarea de servicii flexibile si 
inovatoare pentru populatia vulnerabila si rezultate mai bune în viata sociala a comunitatii locale.

„Acest proiect este conceput sa aduca o contributie majora în dezvoltarea sociala a municipiului 
Satu Mare asigurând o abordare globala a problematicii incluziunii sociale prin actiune directa la 
cele trei niveluri fundamentale : persoanele vulnerabile - prin servicii sociale si de baza adaptate 
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nevoilor identificate ; institutii si organizatii ce actioneaza în domeniul social - prin munca în retea 
si eficientizarea utilizarii resurselor; comunitatea locala - prin promovarea implicarii în sustinerea 
actiunilor sociale", a declarat Cristina-Maria Bala, managerul proiectului si director al Asociatiei 
Stea.
Despre Asociatia STEA
Asociatia STEA este o organizatie neguvernamentala înfiintata în anul 2004 a carei misiune este 
aceea de a contribui si de a milita pentru respectarea drepturilor fiecarui copil si tânar, pentru ca 
acesta sa se dezvolte ca parte a unei societati responsabile. Asociatia Stea lupta împotriva 
cersetoriei si a exploatarii copiilor si tinerilor sustinându-i sa devina independenti prin educatie si 
obtinerea unui loc de munca.
sursa: www.asociatiasteasm.ro, www.stiriong.ro, 10 iunie 2014

Comic Book adaugă un personaj cu dizabilitati

În efortul de a reflecta mai bine via�a modernă, creatorii cartilor de 
benzi desenate Archie �i amicii lui  vor introduce pentru prima data 
un personaj in fotoliu rulant.

Acest personaj,  o adolescent  numita Harper,  va aparea  alaturi de 
celelate personaje cunoscute de public in cursul acestei luni. Harper 
este  o personalitate dinamica,  mereu in ton cu moda si plina de duh 
care utilizeaza fotoliul rulant.
Se spune ca ideea de a introduce un personaj cu dizabilitati in aceasta 
venerabila serie de benzi comice care a aparut pentru prima data in 
1940 a fost inspirata in timpul unei conversatii dintre autorul acestei 
serii si o persoana cu dizabilitati.

“Archie” nr. 656, va aparea la data de 18 iunie iar Harper  isi va face 
aparitia.
http://www.disabilityscoop.com/2014/06/04/comic-book-disability/19417/, by Michelle Diament, June 4, 
2014

Google sprijina cercetarea in domeniul autismului

In parteneriat cu cea mai mare organizatie de advocacy pentru autism la nivel national, Google s-a 
angajat într-o mi�care considerata fără precedent, care ar putea transforma tot ceea ce este cunoscut
despre aceasta tulburare de dezvoltare. 

Autism Speaks a declarat ca Google va găzdui date din genomul complet de 10.000 de persoane cu 
autism �i familiile acestora pe serverele sale într-un format care este u�or accesibil pentru 
cercetatorii on-line. 
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Se prevede ca aceasta baza de date, cea mai mare din lume de cuprinzand informa�ii despre 
secven�a genomică a persoanelor cu autism �i a familiilor lor, sa fie pusa la dispozitia oamenilor 
de �tiin�ă din întreaga lume. 

"Biologia modernă este o �tiin�ă limitata de date. Tehnologia moderna poate elimina aceste limite
", a declarat David Glazer, director de inginerie la Google Genomics. 

Reprezentantii organizatiei Autism Speaks spun ca acest program ar putea ajuta la descoperirea
cauzelor �i subtipurilor de autism identificând în acela�i timp, de asemenea, mai bine metodele de 
diagnostic si de tratament.
www.disabilityscoop.com/2014/06/10/google-autism.../19432/by Michelle Diament, 10 iunie 2014

To�i pentru unul, unul pentru to�i!


