
 

RENINCO - Buletin Informativ nr.19, anul 7, saptamana 20 – 26 mai 2019  

 

 

 

 

P
ag

e1
 

 

 

 

Asociatia RENINCO ROMANIA 
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pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
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Cuprins: 
 

 Sprijin financiar in valoare de 560.000 lei acordat tinerilor sportivi si artisti prin 

Programul MOL de promovare a talentelor. Inscrierile se pot face online 

 Ateliere Fără Frontiere donează 1.000 de calculatoare pentru proiecte educaționale 

 25 mai - Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți 
 De 1 iunie elevii din 19 județe organizează evenimente pentru comunitate 

 Cum să îți scrii eseul de admitere pentru o universitate americană. Ce am învățat, 

ajutându-i pe elevii români în acest process 

 Cotizația RENINCO - 2019 

 

 
 Sprijin financiar in valoare de 560.000 lei acordat tinerilor sportivi si 

artisti prin Programul MOL de promovare a talentelor 
 

 MOL România și Fundația Pentru Comunitate au lansat cea de-a 14-a ediție a Programului 

MOL de promovare a talentelor 

 Fondul total de sponsorizare este 560.000 lei 

 Începând de anul acesta, înscrierile se fac online până la data de 15 iunie 

 

15 mai 2019, Ploiești – MOL România și Fundația Pentru Comunitate au lansat cea de-a 14-a ediție 

a Programului MOL de promovare a talentelor. În cadrul programului se oferă finanțare în valoare 

totală de 560.000 lei, pe bază de concurs de proiecte, tinerilor sportivi și artiști din toată țara, cu 

rezultate bune în activitatea sportivă sau artistică pe care o desfășoară. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/cB6c7_DwB-4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/cB6c7_DwB-4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/cB6c7_DwB-4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/cB6c7_DwB-4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Începând din acest an, solicitările de finanțare se depun online până la data de 15 iunie 2019 pe 

pagina de internet a fundației, www.pentrucomunitate.ro 

 

Pot fi înscrise în concurs proiecte individuale, de echipe sportive sau ansambluri artistice, 

cuprinzând rezultatele actuale ale solicitanților, obiectivele de viitor și bugetul pentru realizarea 

proiectului. 

 

În decursul celor 13 ani de existență a programului, au fost susținuți 2.184 de tineri cu peste 

3.780.000 lei, prin intermediul a 1.724 de proiecte finanțate în toată țara. 

„Prin susținerea continuă a tinerilor purtători de valori, influențăm calitatea vieții lor și implicit 

calitatea vieții comunităților în care ne desfășurăm activitatea. Performanța tinerilor, precum a 

primului sportiv român calificat la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Tokyo, înotătorul Robert 

Glință, este rezultatul talentului, a muncii depuse, dar poartă și amprenta celor care acordă 

susținere. Ne bucurăm că de șapte ani consecutiv avem onoarea să colaborăm cu el și cu alți tineri 

valoroși pe diferite perioade, în decursul celor 14 ani de existență a Programului MOL de 

promovare a talentelor”, a declarat Camelia ENE, Country Chairman & CEO MOL  MOL 

România. 

  

În acest an, fondul total al programului este de 560.000 lei, accesibil tinerilor sportivi sau artiști cu 

vârste între 8 și 18 ani, respectiv categoriei de peste 18 ani, care au nevoie de susținere în scopul 

participării la concursuri sau achiziției de echipamente și materiale. 

 

http://www.pentrucomunitate.ro/
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“Este primul an când proiectele se depun online, prin înregistrare electronică, pe site-ul Fundației 

Pentru Comunitate, www.pentrucomunitate.ro Recomandăm celor interesați să se înregistreze și să 

înceapă din timp procedura de înscriere, atât pentru a evita eventualele greșeli datorate timpului 

scurt rămas până la expirarea termenului limită, cât și pentru a asigura depunerea corectă a 

documentelor necesare”, a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru 

Comunitate. 

 

În cadrul Programului MOL de promovare a talentelor un solicitant poate să obțină finanțare în 

valoare maximă de 10.000 lei pentru a acoperi cheltuielile de transport legate de activitatea sa 

sportivă sau artistică sau pentru a achiziționa echipamente și materiale. 

Membrii juriilor iau în considerare, pe lângă alte criterii, și corelarea cheltuielilor cu obiectivele 

stabilite. 

Din finanțarea totală a ediției a 14-a, 220.000 lei sunt destinați sportului, 200.000 lei domeniului 

artelor și 140.000 lei pentru categoria de vârstă de peste 18 ani, în cadrul căreia pot solicita sprijin 

acei tineri care au beneficiat deja de sponsorizări în ultimii ani și au depășit vârsta majoratului. 

Solicitările pot fi depuse până la data de 15 iunie 2019, iar detaliile programului pot fi găsite 

pe www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro 

 

Cererile vor fi evaluate de două jurii de specialitate. Președintele juriului la secțiunea sport este 

Violeta BECLEA-SZÉKELY, campioană europeană la atletism şi doctor în sport, iar la secțiunea 

artă violonistul MÁRKOS Albert, concertmaestrul Filarmonicii Transilvania din Cluj. 
sursa: Romania pozitiva, 15 mai 2019 

 

 

 Ateliere Fără Frontiere donează 1.000 de calculatoare pentru proiecte 

educaționale 

 

 
Asociația Ateliere Fără Frontiere lansează proiectul EduClick - Dăm Click pe România 2019, prin 

care va dota cu 1.000 de calculatoare unitățile de învățământ din România, datorită unei noi ediții 

a programului în care Kaufland România este partener principal. 

  

http://www.pentrucomunitate.ro/
http://www.pentrucomunitate.ro/
http://www.molromania.ro/
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Școlile, liceele, grădinițele, organizațiile non-profit și instituțiile publice sociale care au nevoie de 

calculatoare își pot înscrie de astăzi în concurs proiectele de educație, formare sau integrare prin 

completarea formularului de aplicare pe www.educlick.ro 

 

Beneficiarii echipamentelor IT, care vor fi anunțați pe data de 14 iunie 2019,  vor fi selectați pe 

baza proiectelor primite până pe 9 iunie 2019 prin intermediul formularului online. Acestea ar 

trebui să vorbească despre destinația calculatoarelor și nevoile celor care le vor folosi. 

  

Toate cele 1.000 de calculatoare donate în acest proiect fac parte din echipamentele IT uzate pe 

care Ateliere Fără Frontiere le colectează de la companii în 2019 și care sunt recondiționate de 

persoanele vulnerabile care lucrează într-unul dintre atelierele de inserție socio-profesională ale 

asociației. 

  

Ponderea numărului de calculatoare disponibile în școlile din România față de numărul de elevi are 

cel mai slab raport din Uniunea Europeană, situația fiind îngrijorătoare în special în mediul rural. 

Din acest motiv, Kaufland a decis să susțină pentru al doilea an consecutiv progamul EduClick -

Dăm Click pe România.  „Continuăm să ne implicăm în proiectul EduClick - Dăm Click pe 

România pentru că vizează un tip de educație digitală care promovează pe lângă solidaritate și 

implicare socială și respect față de mediu. Împreună cu Ateliere Fără Frontiere oferim o șansă la 

educație copiilor din mediul rural din România, dar și mijloacele prin care să se pregătească 

pentru un viitor mai bun.”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România. 

  

Datorită parteneriatelor cu companii responsabile, interesate de protejarea mediului și dezvoltarea 

României, Asociația Ateliere Fără Frontiere a reușit să doneze în fiecare an sute sau chiar mii de 

calculatoare revalorificate pentru a sprijini proiecte de educație, integrare socială și formare 

profesională. „Viitorul României merită mai mult decât un calculator la fiecare 20 de elevi din 

mediul rural sau unul la 12 elevi ca medie națională. Prin natura activităților derulate în atelierul 

nostru de inserție și acompaniere socio-profesională reconect, unde 18 salariați provenind din 

medii defavorizate lucrează la colectarea de echipamente IT uzate de la companii, revalorificarea 

sau reciclarea acestora, Ateliere Fără Frontiere este una dintre puținele organizații 

neguvernamentale din România care chiar pot influența aceste triste date statistice. Munca acestor 

oameni, sprijinită de astfel de parteneriate, are un impact major în educația și dezvoltarea 

competențelor digitale ale elevilor din mediile dezavantajate”, a declarat Patrick 

Ouriaghli, Director General Ateliere Fără Frontiere. 
sursa: www.stiriong.ro, 16 mai 2019 

 

 

 

 25 mai - Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți 
 

Ziua Internationala a Copiilor Disparuti - 25 mai este o zi in care oameni din intreaga lume 

comemoreaza copiii disparuti, isi amintesc de cei care au fost victime ale unor infractiuni si se 

continua eforturile de a gasi pe cei care sunt inca dati disparuti. 
 

http://www.educlick.ro/regulament-dam-click-pe-romania-2019
http://www.educlick.ro/formular-inscriere-dam-click-pe-romania-2019
http://www.educlick.ro/
http://www.stiriong.ro/
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Simbolul acestei zile este floarea de “nu-mă-uita” (Myosotis sylvatica), din pricina numelui ei, dar 

si din cauza abundentei acesteia in luna mai. De aceea, la 25 mai, organizatiile care se ocupa de 

manifestarile din aceasta zi obisnuiesc sa distribuie populatiei aceste flori (fie naturale, fie 

artificiale). 

 

Sunt organizate mese rotunde pe tema copiilor dati disparuti, sunt raspandite mesaje de solidaritate 

cu familiile acestora, prin mass-media sau pe strazile marilor orase, sunt inaltate baloane colorate - 

semnul sperantei. 
sursa: http://www.interferente.ro/ziua-internationala-a-copiilor-disparuti-25-mai.html 

 
 

 De 1 iunie elevii din 19 județe organizează evenimente pentru comunitate 
 

Tineri din toată România, de la elevi de școală gimnazială și liceu vor sărbători ziua copilului 

altfel în cadrul Zilei Naționale #eusuntdeIMPACT, inițiată de Fundația Noi Orizonturi la nivel 

național. Tinerii dau glas tinerilor de 1 iunie și punctează rolul activ în îmbunătățirea societății, 

importanța cuvântului lor și implicarea în decizii ce țin de țară și de planetă. 
 

Campanii de ecologizare pe malul Dunării, participarea la Maratonul Internațional Sibiu, mese cu 

produse tradiționale românești, amenajarea spațiilor din exteriorul școlilor sau schimburi de 

experiențe între elevii din mediul rural și urban sunt doar câteva dintre activitățile organizate la 

inițiativa tinerilor în 1 iunie. Aceștia dau mai departe ce au învățat prin realizarea de activități 

sincron în 19 județe din România. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/kW0AsYpuP5I/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.19, anul 7, saptamana 20 – 26 mai 2019  

 

 

 

 

P
ag

e6
 

1 iunie altfel văzut prin ochii tinerilor 

 

Implicarea tinerilor este cuvântul cheie atunci când ne raportăm la comunități, prin prisma 

evenimentului Ziua Națională IMPACT – #eusuntdeIMPACT. Tinerii doresc să promoveze 

implicarea civică ca motor al unei comunități puternice, prin exemple de bună practică, dar si să 

mediatizeze, valideze și să sensibilizeze comunitatea asupra acțiunilor de învățare prin Service 

Learning. 

 

Tinerii care organizează aceste evenimente fac parte din cluburile de inițiativă comunitară 

IMPACT, cluburi educaționale inițiate de Fundația Noi Orizonturi și dezvoltate în școli, bilbioteci 

sau centre de tineret la nivel național și internațional. Modelul IMPACT este preluat de către World 

Vision și implementat și în alte 24 de țări. Tinerii se întâlnesc săptămânal și aduc plus valoare 

comunității din care fac parte prin generarea de proiecte în folosul comunității, dar și prin faptul că 

tinerii își dezvoltă abilități de viață relevante pentru secolul XXI. 

 

De ce sunt tinerii de IMPACT? 
Întrebați ce îi face să fie diferiți și de impact în comunitățile lor, tinerii declară 

următoarele: „implicarea şi creativitatea mea creează un duo perfect”, „acţionez pentru binele 

celorlalţi”, „știu că munca în echipă este mereu un succes”, „protejez natura şi asigur traiul 

celorlalţi într-un mediu curat şi sănătos”, „am învăţat să colaborez şi să mă exprim liber”, „sunt 

un copil puternic şi ambiţios” sau „pot schimba ceva MIC în ceva MARE.” 

 

Părinții, prietenii, autoritățile locale, actorii în educație, turiștii din județe precum Cluj, Sibiu, Alba, 

Maramureș, Sălaj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Mehedinți, Vâlcea sau Călărași sunt așteptați să participe 

în 1 iunie la activitățile pregătite de tineri pentru publicul larg. Mai multe detalii legate de activități 

regăsiți pe pagina oficială a evenimentului. 

 

Ziua Naţională IMPACT face parte din proiectul „Vocea mea contează! Tinerii- liderii schimbării 

în Agenda 2030” implementat de Fundaţia Noi Orizonturi şi finanţat prin proiectul “Towards open, 

fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019-2021, co-finanțat de 

Uniunea Europeană și implementat de organizația Fingo din Finlanda, în parteneriat cu Federația 

Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND (România), platforma CROSOL 

(Croația) și Confederația Europeană de ONG-uri pentru dezvoltare – CONCORD. 
sursa: Romania pozitiva, 18 mai 2019 

 

 

 Cum să îți scrii eseul de admitere pentru o universitate americană. Ce am 

învățat, ajutându-i pe elevii români în acest proces 
 

O mare parte din procesul de admitere la universitățile americane constă în scrierea unor eseuri 

creative menite să izoleze esența personalității elevilor astfel încât comitetul de selecție să îi 

cunoască și la nivel uman, dincolo de performanțele academice sau extrașcolare. Din moment ce 

majoritatea aplicanților sunt elevi extraordinari, eseurile sunt adesea cele care fac diferența. Un eseu 

bun trece de superficialitatea cotidianului și descrie în mod autentic trăiri definitorii. Aceste trăiri se 

ascund, deseori, atât de aproape de miezul existenței noastre încât sunt greu de găsit, mai greu de 

http://www.noi-orizonturi.ro/
https://www.facebook.com/events/789652858077723/
https://www.noi-orizonturi.ro/tineri/cluburile-impact/
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înțeles și cu adevărat dificil de descris autentic, fără a fi alterate de nevoia umană de protejare a 

intimității. Ca mentor, rolul meu este să facilitez acest proces introspectiv.  

 

 

 
Foto: Guliver/Getty Images 

O mare parte din procesul de admitere la universitățile americane constă în scrierea unor eseuri 

creative menite să izoleze esența personalității elevilor astfel încât comitetul de selecție să îi 

cunoască și la nivel uman, dincolo de performanțele academice sau extrașcolare. Din moment ce 

majoritatea aplicanților sunt elevi extraordinari, eseurile sunt adesea cele care fac diferența. Un eseu 

bun trece de superficialitatea cotidianului și descrie în mod autentic trăiri definitorii. Aceste trăiri se 

ascund, deseori, atât de aproape de miezul existenței noastre încât sunt greu de găsit, mai greu de 

înțeles și cu adevărat dificil de descris autentic, fără a fi alterate de nevoia umană de protejare a 

intimității. Ca mentor, rolul meu este să facilitez acest proces introspectiv.  

 

Primele întâlniri cu elevii sunt savuroase. Începem cu o discuție despre evenimentele semnificative 

din viața lor ca să îi cunosc mai bine. Sunt foarte entuziasmat să aflu despre nihilism, despre dorința 

de a fi o persoană bună cu cei din jur, despre cățărat, despre sateliți de dimensiunea unei mingi de 

tenis, despre turnee de debate, matematică, poezie, experimente chimice și multe altele. Îi întreb de 

ce vor să studieze în străinătate, de ce le place să facă ceea ce fac, despre reușite și eșecuri, despre 

momente dificile peste care au trecut. Ei răspund încercând să explice ce simt, cu jumătăți de 

propoziție și idei aruncate, cu entuziasm și frustrare ca și cum ar picta un tablou fără pensulă, 

aruncând vopseaua cu găleata. Deși lipsite de o formă concretă, aceste dialoguri inițiale sunt 

experiențele care mă motivează cel mai mult ca profesor. Toate aceste universuri de speranțe, 

visuri, vulnerabilități și teorii care se nasc din discuțiile noastre mă fac mereu să mă gândesc de ce 

viitorul aparține generațiilor tinere, care neafectate de echilibrul pragmatic al maturității au puterea 

să împingă lucrurile într-o direcție imprecisă dar cu puterea necesară schimbării de paradigma. 
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Incandescența se stinge brusc odată ce gândurile sunt așternute pe hârtie. Primele ciorne pe care le 

analizăm sunt parcă scrise de un politician al sufletului, o entitate care are mare grijă să nu spună 

ceva greșit, ceva care nu are sens, să evite orice fel de contradicție și să găsească explicații plăcute 

și generice pentru incoerențele vieții. Aici începe partea cea mai grea pentru mine. Cum poți să 

încurajezi pe cineva să își asume niște riscuri emoționale, să lase trăirile interioare neprelucrate să 

ajungă pe hârtie în văzul meu și al oamenilor din comisiile de selecție care la urmă urmei caută să 

admită persoane cu adevărat extraordinare? Cum explici ca extraordinară la 18 ani este exact 

conștientizarea imperfecțiunilor și promisiunea privirii obiective a sinelui. Nu e deloc ușor.  

 

În primul rând, e dificil să rămâi un spectator obiectiv și să nu lași viziunea proprie despre viața să 

ajungă în comentariile pe care le împărtășești cu elevii. Câteodată e greu să admiți că anumite 

puncte de vedere care sunt importante pentru tine la o anumită vârstă nu au aceeași greutate pentru 

oameni mai tineri. Mai important însă, este cazul în care puncte de vedere sau idei care nu ți se par 

ție importante pot fi trăiri care afectează o generație întreagă și pe care ei le percep cu mult mai 

multă claritate. Ca să nu greșești în primul caz este nevoie doar de o doză de empatie. Ca să nu 

greșești în al doilea caz însă, trebuie să fii împăcat cu ideea că persoanele pe care le călăuzești vor 

vedea lucruri pe care tu nu le vezi, iar ca să menții această atitudine trebuie să fii confortabil cu 

propriile slăbiciuni și limitări. 

 

Dezvoltarea unei astfel de mentalități mi se pare cel mai greu aspect al meseriei de profesor: 

înțelegerea că, deși ești acolo într-o poziție de autoritate, nu ești acolo pentru a impune conformism. 

Ești acolo pentru a ghida dezvoltarea sinelui. Așa că cel mai bun lucru pe care pot să îl fac este să 

ascult și să pun întrebări. Încerc activ să rămân curios la tot ce aud și să mă bucur din poziția de 

partener la drumul inițiatic al elevului. De-a lungul timpului am trecut prin multe tipuri de 

interacțiuni. Am avut sesiuni în care ne-am entuziasmat de perspective nou descoperite, sesiuni în 

care am pus la punct detalii, sesiuni în care am fost critic și sesiuni am care am primit critici. Uneori 

eram frustrați, alteori mai ascultam câte o piesă pentru că simțeam că trebuie să ne destindem. 

Oricare ar fi fost interacțiunea, însă, construiam o trăire comună și ne influențam reciproc. Uitându-

mă acum înapoi, îmi dau seamă ca prin căutările lor elevii m-au trimis și pe mine în căutare și cred 

că asta este deliciul meseriei de profesor: starea de perpetuă căutare nu în singurătate ci în compania 

unor oameni extraordinari. O stare de căutare comună care pe tine te întinerește și pe ei îi 

maturizează.  
sursa: www.republica.ro, autor Tinu Bosînceanu 

 

 

 Cotizația 2019 pentru Asociația RENINCO România – termen 31 mai 

2019 

 
Pentru a păstra calitatea de membru al Asociației RENINCO, membrii trebuie să achite cotizația 

până la data de 31 mai 2019. 

 

Cuantumul cotizației a rămas neschimbat pentru anul 2019, astfel: 

- 50 lei/an pentru persoane fizice 

- 100 lei/an pentru persoane juridice. 

-  

http://www.republica.ro/
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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! 


