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pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 17, anul 7, săptămâna 6 – 12 mai 2019 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 9 mai – Ziua Europei 

 Tacurile pe poziții! S-au deschis înscrierile la Competiția Națională de Biliard în Scaun 

Rulant! 

 Primăria Capitalei și Apa Nova anunță lansarea unei noi ediții a spectacolului de apă, 

muzică și lumini “SIMFONIA APEI” la Fântânile Urbane din Piața Unirii, pe 4 mai 

2019, de la ora 21.00 

 Orășelul Cunoașterii sau ce s-a întâmplat după ce un copil le-a spus părinților lui: „Să 

facem muzeul nostru!” 

 Grădina Stea – un loc cu adevărat special 

 

 

 

                                                                Noutăți  

 
 Lansarea selecției naționale de bune practici în învățământul preuniversitar românesc 

„Creatori de educație” 

 

 

Data publicării: 23 aprilie 2019 

 

Ministerul Educației Naționale a lansat marți, 23 aprilie 2019, selecția națională de bune practici din 

învățământul preuniversitar românesc „Creatori de educație”, în cadrul proiectului „Curriculum 

relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/gYUzpHlud0I/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/gYUzpHlud0I/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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„Creatori de educație” își propune recunoașterea și valorizarea profesorilor din învățământul 

primar și gimnazial care au o contribuție remarcabilă la dezvoltarea competențelor promovate prin 

noul curriculum național. 

 

Începând din data de 23 aprilie, pe platforma www.creatorideeducatie.ro, pot fi înscrise cadre 

didactice din învățământul primar și gimnazial, recunoscute pentru implicarea activă în 

îmbunătățirea calității actului educațional. 

Acestea își pot înregistra singure modelele de bune practici sau pot fi propuse, prin înscriere, de 

elevi, părinți, colegi din sistemul de învățământ, reprezentanți ai ONG-urilor. După verificare și 

validare, modelele de bune practici în educație vor fi supuse votării, prin intermediul platformei 

online. 

În acest context, un model de bună practică în educație presupune cunoașterea nevoilor și 

intereselor fiecărui copil, adaptarea creativă a strategiilor didactice la specificul său (dar și a 

clasei/unității de învățământ/zonei socio-economice și culturale) și implicarea actorilor relevanți din 

comunitate în activitățile de învățare. 

Astfel, un profesor creator de educație promovează activități și practici didactice eficiente și 

scalabile în structurarea competențelor, abilităților, aptitudinilor și atitudinilor elevilor săi, inspiră și 

sprijină parcursul școlar al acestora în niveluri superioare de educație. 

 

„Creatori de educație” se va desfășura anual, în perioada 2019 - 2021. În anul 2019, se vor 

acorda 20 de premii pentru modele din nivelul primar, 20 de premii pentru modele din nivelul 

gimnazial și 10 premii speciale. Premiile vor fi acordate în apropierea datei de 5 octombrie - Ziua 

Profesorului. 

 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” este un proiect de anvergură pentru 

sistemul educațional românesc, fiind totodată cel mai important proiect al Ministerului Educației 

Naționale ce vizează învățământul preuniversitar. 

 

CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea 

Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015) și are la bază 

recomandările OECD și UNICEF incluse în documentul de poziție „România 2017 - Studii OECD 

privind evaluarea și examinarea în domeniul educației”. 

 

Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” este cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Durata de implementare 

este de 4 ani (data de început: 15 noiembrie 2017). Bugetul total al proiectului este de 

196.586.777,36 lei din care 165.988.711,25 lei o reprezintă finanțarea nerambursabilă (84,435% din 

valoarea totală eligibilă). Proiectul se implementează la nivel național și are 12 parteneri, instituții 

publice, Institutul de Științe ale Educației, opt Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de 

dezvoltare și trei Inspectorate școlare. 

 

La evenimentul de lansare au participat prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, ministrul 

Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, managerul proiectului CRED, Merima Petrovici, alături 

de coordonatori și membri ai echipei CRED. 
sursa:https://edu.ro/lansarea-selec%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-de-bune-practici-%C3%AEn-

%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-preuniversitar-rom%C3%A2nesc-%E2%80%9Ecreatori-de 

http://www.creatorideeducatie.ro/
https://edu.ro/lansarea-selec%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-de-bune-practici-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-preuniversitar-rom%C3%A2nesc-%E2%80%9Ecreatori-de
https://edu.ro/lansarea-selec%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-de-bune-practici-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-preuniversitar-rom%C3%A2nesc-%E2%80%9Ecreatori-de
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 9 mai - Ziua Europei, Ziua Independenţei proclamată în 1877 şi Victoria 

Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial 1945  
 

 Ziua Europei 
În fiecare an, la 9 mai, se serbează Ziua Uniunii Europene, pentru a marca istorica declaraţie de la 9 

mai 1950 a ministrului francez de externe Robert Schuman, prin care propunea un plan de 

colaborare economică între Franţa şi Germania, pentru eliminarea rivalităţilor seculare dintre cele 

două state. Decizia a fost luată de Consiliul European de la Milano, în 1985. 

 

 Ziua Independenţei  
 
La 9 mai 1877, conform dorinţei cetăţenilor, armatei, opiniei publice, grupurilor politice şi 

guvernului, Parlamentul avea să proclame independenţa României. Mihail Kogălniceanu, ministrul 

Afacerilor Străine, arăta că, fiind stare de război cu Înalta Poartă, legăturile cu puterea suzerană 

fiind rupte, „sîntem independenţi, sîntem naţiune de sine stătătoare”. În aplauzele deputaţilor şi ale 

mulţimii care participa la dezbateri, Kogălniceanu accentua: „Aşadar, domnilor, nu am nici cea mai 

mică îndoială şi frică de a declara …că noi sîntem o naţiune liberă şi independentă”. Proclamarea 

independenţei de stat a României a fost apogeul unei politici bine pregătite în toate detaliile sale. 

Era o nouă expresie a politicii româneşti de a pune Europa în faţa faptului împlinit. 
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  Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea 
Război Mondial 1945  

Prin Convenția de Armistițiu din septembrie 1944 și, mai târziu, prin Tratatul de Pace de la Paris 

din anii 1946-1947, României i s-au impus condiții grele de natură politică, economică și militară 

din partea marilor puteri ale Națiunilor Unite. Prin aceste acte internaționale, se consfințeau 

pierderile suferite de către țara noastră în est și sud-est, dar i se accepta, cu unele rezerve exprimate 

din partea puterilor anglo-saxone, revenirea nord-estului Transilvaniei în cadrul granițelor sale, fapt 

realizat în martie 1945. 
sursa: https://alba24.ro 
 

 Tacurile pe poziții! S-au deschis înscrierile la Competiția Națională de 

Biliard în Scaun Rulant! 

 

Competiția Națională de Biliard în Scaun Rulant deschide înscrierile pentru cea de-a 5 ediție care va 

avea loc pe 11 mai, la IDM Club București. Henrik Larsson, multiplu campion mondial și european 

la biliard în scaun rulant și invitatul special al ediției de anul acesta joacă împotriva Soniei 

Simionov, campioană naționala la biliard, într-un meci demonstrativ. Înscrierile la categoria adulți 

sunt deschise până pe data de 3 mai, iar la categoria copii, până pe 9 mai. Evenimentul este 

organizat de Asociația Sportivă Mereu Împreună pentru Oameni (AMIO) sub egida Consiliului 

Național al Dizabilității din România (CNDR). 

 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/gYUzpHlud0I/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/gYUzpHlud0I/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Ediția de anul trecut a Campionatului Național a strâns participanți din toate colțurile țării în jurul 

meselor de biliard: peste 60 de concurenți și-au încercat norocul și îndemânarea într-o competiție în 

care cel mai bun câștigă, însă nimeni nu pierde! Din donații și sponsorizări s-au strâns aproximativ 

10 000 Euro, bani transformați în scaune cu rotile și alte echipamente și dispozitive medicale care 

ajută la îmbunătățirea calității vieții participanților. 

 

Pentru a doua oară în România, Henrik Larsson își reia și anul acesta poziția de “adversar de 

onoare” într-un meci demonstrativ cu Sonia Simionov, campioană națională a României la biliard. 

Henrik are în palmares 6 titluri de campion mondial, 12 titluri de campion European și 20 de titluri 

de campion în Suedia, țara sa natală. De asemenea, suedezul deține recordul pentru cel mai rapid 

meci de 15 bile executat în scaun rulant, un minut și 21 de secunde, dar și recordul pentru cele mai 

multe lovituri corecte consecutive, 97, executate din scaun rulant. “Când câștig, primul lucru care 

îmi trece prin minte este mândria că am putut face față presiunii până la capăt. Când pierd, mă simt 

frustrat, dar am o imagine clară a motivului pentru care am pierdut și înțeleg unde îmi trebuie mai 

multă muncă. Biliardul îți oferă oportunități nesfârșite de a-ți depăși limitele. Prin asta nu mă refer 

doar la partea de tactică a jocului sau la tehnică, mă gândesc la înțelegerea și dezvoltarea 

personală”, declară campionul suedez. “Aveți curajul de a fi proprii vostri eroi și fiți mândri de 

performanța voatră indiferent de rezultat”, sunt sfaturile lui Henrik Larsson pentru participanții la 

competiție. 

“Ultima (și prima) mea vizită în România, în 2017, tot la invitația Campionatului Național de 

Biliard în Scaun Rulant a fost fantastică. Abia aștept să mă reîntorc. Mi-ar plăcea să vin pentru o 

perioadă mai îndelungată în România, pe viitor. Vreau să vizitez zonele rurale și, cum sunt și 

muzician, mi-ar plăcea să ascult muzică populară românească la un moment dat”. Pe lângă 

palmaresul impresionant la billiard, Henrik cântă la chitară și la pian de la vârsta de 5 ani. 

 

“Vreau să stau sus, acolo unde sunt acum”, spune Cornel Deaconiță, câștigătorul cupei anul trecut și 

veteran al competiției. “Anul ăsta vin să îmi apăr trofeul”! Povestea lui Cornel este demnă de un 

roman. În ciuda dizabilității, el a lăsat în spate orașul său natal, Suceava, și a pornit în căutarea unei 

vieți independente la Galați. “Eram pensionat pe caz de boală, ceea ce nu îmi permitea să am un loc 

de muncă, dar eu voiam să muncesc. Așa că într-o zi m-am urcat în tren, am mers până la Iași, am 

luat microbuzul până la Fălticeni, și de acolo cu mașina cu fratele meu spre Suceava unde mi-am 

anulat pensia ca să pot să muncesc ca toată lumea”. Determinarea lui Cornel capătă noi dimensiuni 

când vine vorba de sporturi de orice fel. El are în palmares numeroase titluri, cel mai recent dintre 

ele fiind obținut anul acesta la Campionatul de Tir cu Arcul outdoor, divizia 18 de metri, unde a fost 

singurul concurent în scaun rulant. Anul acesta este hotărât să își apere trofeul de Campion Național 

la Biliard în Scaun Rulant și să ducă sportul acesta mai departe. “Dacă va fi recunoscut ca sport 

paralimpic, cu suport logistic și financiar, eu merg să reprezint România oriunde în străinătate”! 

“Determinare și voință sunt cele mai importante lecții pe care le învățăm de la concurenții noștri. 

Nu putem decât să le răsplătim interesul acordat prin a face tot posibilul ca biliardul în scaun rulant 

să fie recunoscut ca sport paralimpic în România, un vis la care muncim de foarte mult timp! 

Demersurile au fost pornite, am depus dosarul la Comitetul Național Paralimpic și sperăm că 

rezultatele vor fi favorabile. Mulțumesc sponsorilor și partenerilor că ne ajută an de an să ajungem 

mai aproape de visul nostru, al tuturor celor care îndrăgesc această competiție și acest sport”, spune 

Irina Văcărean, Președinta AMIO. 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr.17, anul 7, saptamana 6- 12 mai 2019  

 

 

 

 

P
ag

e6
 

Regulamentul complet și modul de desfășurare ale competiției sunt disponibile pe pagina de 

Facebook a evenimentului. 
sursa: Romania pozitiva, 25 aprilie 2019  

 

 

 Primăria Capitalei și Apa Nova anunță lansarea unei noi ediții a 

spectacolului de apă, muzică și lumini “SIMFONIA APEI” la Fântânile 

Urbane din Piața Unirii, pe 4 mai, de la ora 21.00 
 

Show-ul care a încântat turiștii și bucureștenii anul trecut revine la Fântânile Urbane din Piața 

Unirii. Unul dintre cele mai importante puncte de atracție ale orașului, care plasează Bucureștiul pe 

harta destinațiilor turistice din Europa, readuce un nou sezon de spectacole care vor fascina publicul 

în zilele de weekend (de vineri până duminică) până la finalul lunii octombrie. 

Fântânile bucureștene din piața Unirii, redeschise în anul 2018 dupa un amplu proces de reabilitare 

desfășurat de Apa Nova, în baza obligațiilor asumate prin contractul de concesiune cu Primăria 

Capitalei, sunt primele fântâni din Europa care beneficiază de echipamente de ultimă generație și 

oferă o nouă perspectivă apei și orașului deopotrivă. 

 

Sistemul monitorizat complet digital permite controlul oricărei unități individuale din cele 44 de 

fântâni independente, dispuse pe o lungime totală de aproape 1,4 kilometri de-a lungul Bulevardului 

Unirii. Fântânile din Piața Unirii, construite la sfârșitul anilor ’80, reprezintă unul dintre cele mai 

lungi astfel de sisteme din lume (1.4 km), cu o suprafață a apei de 16.200 m², unic prin modul de 

dispunere în centrul Capitalei. 

 

https://www.facebook.com/Competi%C8%9Bia-Na%C8%9Bional%C4%83-de-Biliard-%C3%AEn-Scaun-Rulant-1666869693532135/
https://www.facebook.com/Competi%C8%9Bia-Na%C8%9Bional%C4%83-de-Biliard-%C3%AEn-Scaun-Rulant-1666869693532135/
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În cadrul ediției de anul acesta, tema care va sta la baza spectacolelor este cea a valorilor românești, 

care vor fi celebrate cu un show inedit. Spectacolele de apă de la fântâni sunt declinate pe patru 

tematici menite a aduce în prim plan: stelele sportului românesc, pioneri ai inovației românești, 

București – capitală europeană și genii ale culturii și literaturii românești. Fiecare tematică are un 

mix muzical și o paletă cromatică specifică. Spectacolele vor dura aproximativ 45 de minute, 

iar accesul este gratuit. 

 

“În piața Unirii din Capitala României se află primele fântâni din Europa care au o tehnologie de 

ultimă generație și oferă astfel o nouă perspectivă de dezvoltare urbană, prin intermediul apei. De 

aceea, considerăm că spectacolele fântânilor sunt un prilej de mândrie pentru întreaga țară. 

Simfonia Apei din acest an va aduce în prim-plan valorile românești, care ne unesc pe noi, românii, 

și care au făcut cunoscută România în lume. 

Am selectat pentru show-urile din acest an un mix de melodii care vor pune în valoare dinamica și 

energia apei și vor transmite emoția pe care ne-o dorim pentru a cinsti și sărbători valorile noastre 

românești”, au declarat organizatorii Primăria Capitalei și Apa Nova București. 

 

Fântânile urbane din Piața Unirii vor oferi în sezonul de anul acesta patru variante de spectacole 

care vor rula de vineri până duminică, în fiecare weekend, până la finalul lunii octombrie. Acestea 

au tematici diferite, melodiile selectate completând magia creată de jocul de apă și lumini. Noile 

spectacole vor fi prezentate publicului treptat, astfel încât, fiecare sfârșit de săptămână petrecut la 

fântâni va fi diferit. 

Pe cele patru „ecrane de apă” orientate spre cele patru puncte cardinale, de la fântâna centrală din 

Piața Unirii se va creea o platformă multimedia imensă pe care se vor face proiecțiile temei 

spectacolelor, onorându-se astfel într-un stil artistic valorile românești. 

Fântânile din perimetrul Pieței Unirii oferă bucureștenilor spectacole de apă, lumini și muzică, în 4 

regimuri de funcționare: regim de zi, seară, respectiv noapte, de luni până joi, iar în weekend (de 

vineri până duminică) funcționează seara în regim de spectacol stradal. 

Programul evenimentului de redeschidere al noului sezon Simfonia Apei implică restricții de 

circulație în perimetrul Pieței Unirii în intervalul orar 18:00 – 23:00, în ziua de 4 mai 2019. 

 

Vă așteptăm la Fântânile din Piața Unirii din București, la un spectacol românesc de neuitat! 
sursa: Romania pozitiva, 3 mai 2019 

 

 

 Orășelul Cunoașterii sau ce s-a întâmplat după ce un copil le-a spus 

părinților lui: „Să facem muzeul nostru!” 
 

În anul 2010, Ana-Maria Roată Palade a plecat într-o călătorie în Europa împreună cu familia sa. Pe 

atunci, fiul său, Mircea, avea șase ani și jumătate, iar fiica sa, Magda, trei ani și jumătate, și își 

amintește că a intrat în Muzeul Științei din Viena cu o strângere de inimă: Cum o să îi împiedice să 

atingă exponatele? 

 

„Noi aveam experiența muzeelor din România, unde trebuia să le spunem mereu: „Nu pune mâna!” 

și nu mică ne-a fost mirarea când am văzut că acolo erau exponate pe care puteai să le atingi”, 

povestește ea. Când au ajuns la Paris, la Cité des Sciences et de l’industrie, copiilor nu le mai venea 

să plece. Și atunci Mircea le-a spus părinților lui: „Ce ar fi să facem așa ceva la noi?”  
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Părinții i-au răspuns că nu pot ei să le spună muzeelor din România ce să facă, iar Mircea a 

clarificat: „Nu, nu. Să facem muzeul nostru”. 

 

 
 

Ajunși înapoi în țară, părinții lui Mircea s-au gândit: „Dar dacă copilul are dreptate?” Și au început 

să caute informații și să imagineze exponate jucării, care să pună în evidență principii din științe.  

Așa a apărut, patru ani mai târziu, Orășelul Cunoașterii unde copiii se pot juca cu 80 de exponate 

care le „predau” fiecare o lecție de fizică, chimie sau matematică. Multe dintre acestea sun făcute cu 

ajutorul lui Mircea. Ana-Maria Roată Palade și fiul ei se așază pe o bancă din orășel, care începe să 

cânte atunci când mâinile lor se ating. Dacă își ating umerii, sunetele sunt diferite, la fel și dacă își 

ating pumnii. Care este explicația? Atunci când cele două corpuri vin în contact se închide un 

circuit, iar rezistența diferă în funcție de suprafața atinsă. Acest lucru face ca și frecvențele să fie 

diferite și astfel să se nască diferite note muzicale, spune Mircea.  

 

Pianul cu linguri, printre jucăriile ce vor ajunge în 9 școli din România 
Una dintre cele mai îndrăgite jucării din Orășelul Cunoașterii este pianul cu linguri pe post de clape, 

care funcționează după un principiu asemănător. Când un copil atinge o clapă se închide un circuit 

și se aude o notă muzicală, explică adolescentul în vârstă de 14 ani, care a făcut partea de 

programare. 

   Într-un alt joc, pe o tablă apar diferite cifre, urmate de semnul egal și un 

rezultat, iar copiii trebuie să pună între plăcuța cu operația matematică corectă: adunare, scădere, 
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înmulțire sau împărțire. Pe tablă se regăsesc atât plăcuțe din lemn cât și mici ecrane pe care cifrele 

se schimbă de fiecare dată. „Inițial, eu nu am fost de acord ca jocul să conțină elemente electronice, 

voiam să fie doar lemn și un număr finit de cifre. Însă Mircea mi-a spus că, în absența elementelor 

electronice, jocul nu va fi interesant pentru copii și va exista o gamă prea restrânsă de variante”, 

explică Ana Maria Roată Palade.  

 

Cartelele de lemn cu operațiile sunt asemănătoare cu cele de interfon, iar cititoarele încorporate în 

tablă „verifică” dacă jucătorul a pus sau nu operația corectă. 

 

Tija cu inel și harta interactivă a României 
Chiar lângă acest joc matematic se află un reflexometru, o masă cu patru locuri unde copiii își pot 

testa viteza de reacție, apăsând pe niște butoane.  

 

 Iar în apropiere o tijă 

alambicată, pe care copiii trebuie să o parcurgă cu un inel, fără să o atingă - un joc care să îi ajute să 

își exerseze motricitatea fină. Pe două ecrane, apar timpul și numărul de atingeri. 

 

De la deschiderea care a avut loc în februarie 2014, în jur de 100.000 de copii au venit în vizită la 

Orășelul Cunoașterii.  

 

Însă până în toamna anului viitor, nouă școli din țară vor fi dotate cu cinci dintre jocurile din 

Orășelul Cunoașterii, în cadrul proiectulului New Kids of the Code, realizat în colaborare cu 

Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step cu sprijinul Microsoft România. 

Jocurile care vor ajunge în școli sunt reflexometrul, pianul cu linguri, tija cu inel, jucul matematic și 

o hartă interactivă a României, pe care elevii vor trebui să plaseze în mod corect județele. „Mircea a 

venit cu o idee interesantă: să poți să vezi când pui județul bun și îți apară pe un calculator 

informații despre el”, explică fondatoarea Orășelului Cunoașterii.  

 

În ultimii cinci ani, aceasta a văzut cât de importante sunt aplicațiile practice în învățare. „În fiecare 

weekend avem ateliere, cred că le-am deschis multor copii calea către știință. Experimentul 

valorează cât o mie de cuvinte. Poți să îi spui copilului definițiile și toate cele. Dacă nu vede practic 
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ce se întâmplă, dacă nu vede legătura între ceea ce îmi explici la tablă în vorbe multe și goale și ce 

se întâmplă în realitate, spune: „Ok, și le ce îmi folosește mie asta?””, explică Ana Maria Roată 

Palade.  

Cum ar fi arătat viața lui Mircea fără „Orășelul Cunoașterii”? „Nu știu dacă aș fi făcut chiar atât de 

multă informatică și programare practică, am făcut foarte multe jocuri care aplică noțiuni de 

informatică”, spune el.  
sursa: https://republica.ro/oraselul-cunoasterii-sau-ce-s-a-intamplat-dupa-ce-un-copil-le-a-spus-parintilor-lui-zsa-

facem-muzeul-nostru?, 26 aprilie 2019, autor Raluca Ion 

 

 Grădina Stea – un loc cu adevărat special 
 

Grădina Stea nu este ceea ce ar putea părea la o primă vedere. Este mult mai mult decât o sursă de 

hrană sănătoasă pentru cei care înțeleg cât este de important să fim atenți la ce mâncăm. Este un loc 

în care grija, nu doar pentru natură, ci și cea pentru om, face diferența ! 

Oamenii care îngrijesc Grădina Stea sunt cu toții deosebiți. Pe de o parte, cei aflați încă în 

dificultate, sunt cei care au cea mai mare nevoie de ea, ca un element important de sprijin care îi 

ajută să se dezvolte. Ei sunt de apreciat pentru eforturile pe care le fac pentru a crește calitatea vieții 

copiilor și a familiilor lor. Ei nu stau degeaba, „să le pice ajutorul din cer”, ci participă activ la 

programul de terapie prin horticultură prin care învață să devină responsabili de propriul lor destin. 

Pe de altă parte, avem o echipă de oameni dedicați, educatori în adevăratul sens al cuvântului, care 

prin implicarea lor, reușesc „să mute munții”. Sunt oameni care și-au descoperit adevărata vocație, 

aceea de a schimba în bine destinele celor care au atât de mare nevoie de ajutor.  

Este foarte ușor să condamni un om aflat în dificultate și să spui că este vina lui. Însă este nevoie de 

multă muncă, răbdare și iscusință să-l faci să ajungă să creadă în forțele proprii, să-și propună să-și 

schimbe viața în bine și să aibă tăria de a muncii în mod serios pentru a înfăptui pentru sine și 

familia lui schimbările necesare. 

 

Activitatea care stă la baza Grădinii Stea s-a născut cu mai mulți ani în urmă, în perioada 2010 – 

2012 din nevoia identificată de echipa educativă a Asociației Stea de a găsi un instrument prin care 

să susțină tinerii străzii din Satu Mare să iasă din cercul vicios al dependențelor. Treptat, printr-o 

intensă activitate experimentală și studiul unor modele de intervenție de succes de pe plan 

internațional, am ajuns să construim ceea ce am numit „program de terapie ocupațională prin 

horticultură”. Dezvoltarea acestuia a fost însă posibilă numai printr-o îmbinare de forțe care au 

susținut munca noastră: o finanțare prin granturile SEE 2009 – 2014 ; un teren pus la dispoziție de 

către autoritatea locală a municipiului Satu Mare și sprijin metodologic, moral și financiar din 

partea partenerilor noștri francezi, asociațiile Grenoble Isère Roumanie și Solidarité Enfance 

Roumanie.  

Rezultatele deosebite obținute prin acest proiect ne-au determinat în 2016, să facem un nou pas și 

anume, dezvoltarea programului de terapie prin horticultură cu înființarea unei activități de 

economie socială intitulată „Grădina Stea” care să permită valorificarea legumelor produse și 

realizarea de progrese în vederea auto-suținerii sale. Pentru aceasta am obținut sprijin de la nivel 

național în cadrul programului „Țara lui Andrei”. 

 

Scopul „Grădinii Stea” este unul dublu: pe de o parte să răspundă nevoii de legume produse 

respectând principiile agroecologiei, fără îngrășăminte și pesticide care dăunează pe termen lung 

https://republica.ro/oraselul-cunoasterii-sau-ce-s-a-intamplat-dupa-ce-un-copil-le-a-spus-parintilor-lui-zsa-facem-muzeul-nostru?
https://republica.ro/oraselul-cunoasterii-sau-ce-s-a-intamplat-dupa-ce-un-copil-le-a-spus-parintilor-lui-zsa-facem-muzeul-nostru?


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.17, anul 7, saptamana 6- 12 mai 2019  

 

 

 

 

P
ag

e1
1

 

sănătății și pe de altă parte să susțină incluziunea în muncă a persoanelor aflate în dificultate, 

oferindu-le un cadru protejat în care să-și dezvolte abilitățile de muncă. 

Pe termen lung ne propunem să creștem productivitatea grădinii și să o dezvoltăm astfel încât să 

poată să asigure adevărate locuri de muncă celor care datorită problemelor sociale, au nevoie de o 

perioadă de învățare, până să fie capabili să respecte cerințele de pe piața convențională a locurilor 

de muncă. Nici un patron nu-și permite să-și piardă timpul și banii cu oameni care nu sunt suficient 

de responsabili și productivi. Adulții cu probleme sociale au însă nevoie de căi prin care să se 

dezvolte pentru că altfel, vor fi toată viața lor o povară pentru societate. O astfel de cale este oferită 

de către „Grădina Stea”, după un model al întreprinderilor de inserție care funcționează cu succes în 

multe țări din lume. 

 

Dar până să ajungem acolo mai este nevoie de multă muncă, însă rezultate concrete cu adevărat 

remarcabile există deja. Vorbim de oamenii pe care Grădina Stea i-a ajutat să-și găsească un rost în 

viață și care au reușit să facă progrese importante. Unora dintre ei, putem afirma cu convingere că 

le-a salvat viața. Este și cazul lui Z.K., un tânăr ajuns de mic să trăiască pe străzi cu familia lui, care 

în urmă cu 6 ani ajunsese într-o stare atât de avansată de dependență de alcool și alte droguri încât, 

ne îngrozea perspectiva iminentă a morții sale. Ne amintim și acum cu cei mai vechi membri din 

echipă, iernile în care în perioadele cu temperaturi extreme, ne duceam pe teren să distribuim o supă 

caldă oamenilor străzii. Când ajungeam în apropiere de locul unde trăia Z.K., pășeam cu groază, 

rugându-ne în gând să nu cumva să îl găsim înghețat. Datorită stării sale avansate de dependență, 

Z.K. refuza cu tărie orice fel de soluție de adăpost. Nu vom uita niciodată întâmplarea în care, într-

una din zile, nici măcar nu am avut în ce să îi turnăm supa caldă din termosul cu care am venit. 

Lingura sa înghețase bocnă în singurul blid pe care îl avea în cabana lui improvizată de pe malul 

Someșului, și care acum era plină cu un strat gros de gheață. În mod voit Z.K. nu își făcea foc în 

colibă în momentele în care se droga, de frică să nu adoarmă și să ardă de viu. Simțeam o neputință 

dureroasă pentru un om de o politețe și un bun simț rar întâlnit, în aproape orice situație relaționam 

cu acesta. Din fericire însă lucrurile s-au schimbat în bine în mod radical odată cu implicarea lui 

Z.K. în programul de terapie prin horticultură: tânărul deprimat, care nu mai avea nici un alt scop în 

viață decât acela de a face rost de bani pentru drogurile sale, a fost ajutat prin munca extraordinară a 

asistentei sociale responsabile de grădină, să descopere că și el este un om valoros, capabil de multe 

lucruri bune. Și așa, treptat, cu multe eforturi și multe perioade de recădere și iar luând-o de la 

capăt, dar fără a pierde niciodată speranța, Z.K. a ajuns să fie azi, un om pe picioarele sale, un tânăr 

care muncește cu normă întreagă la o firmă din oraș de mai bine de 6 luni. Visul lui este să-și 

cumpere o mică garsonieră pentru a-și putea întemeia o familie, să poată fi fericit. Și aceasta nu este 

deloc o speranță deșartă ci a devenit pentru Z.K. o forță interioară puternic mobilizatoare, ce credem 

noi, că i-a salvat viața și l-a ajutat până acum să economisească deja din salariul său aproape 20% 

din banii necesari pentru locuința visată. Z.K. a devenit un om cumpătat, responsabil, care are o 

șansă reală la o viață mai bună și care plătește taxe și impozite contribuind la bunul mers al 

comunității noastre. 

 

Grădina Stea nu este încă o întreprindere socială profitabilă, capabilă să se auto-susțină din vânzări, 

tocmai de aceea are nevoie de sprijin pentru a putea să meargă mai departe. Astăzi, ea este o parte 

importantă a unui alt proiect „Împreună pentru o viață mai bună” , care continuă munca de 

dezvoltare de până acum cu susținerea autorității și partenerilor locali și internaționali care au 
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înțeles potențialul său uriaș de a transforma în bine viețile unor oameni cu mari probleme și nevoi 

de ajutor. 

 

Prin intermediul acestui proiect, la îngrijirea Grădinii Stea participă două tipuri de beneficiari: 

părinți ai copiilor din comunitatea marginalizată din cartierul Sătmărel al municipiului Satu Mare și 

alți tineri/adulți aflați în dificultate, o parte fiind încă tineri ai străzii. Scopul nostru comun este 

incluziunea lor socială prin dezvoltarea cât mai rapidă a capacității lor de muncă. În paralel cu 

părinții lucrăm pe îmbunătățirea abilităților lor parentale și creșterea resurselor lor astfel încât să fie 

capabili să asigure un nivel de trai mai bun familiilor lor. 

Suntem recunoscători tuturor celor ce susțin munca noastră și așteptăm cu drag doritorii să comande 

frumoasele coșuri de legume sănătoase, produse local prin tehnici agro-ecologice, proaspăt cu 

culese și livrate la client pe raza municipiului Satu Mare.  

Mai multe detalii pe: gradinastea.ro 

Links: http://www.gradinastea.ro/infop/16/Despre-noi 
sursa: www.stiriong.ro, 30 martie 2019, autor Cristina Diaciuc 

  

 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.gradinastea.ro/infop/16/Despre-noi
http://www.stiriong.ro/

