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Asociatia RENINCO ROMANIA 
 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 22, anul 7, săptămâna 10 – 16 iunie 2019 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Ziua Empatiei marcată pentru prima oară în România 

 12 iunie - Ziua Mondială împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă 

 13 iunie – Ziua internațională de conștientizare a albinismului 

 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului național pentru protecția victimelor 

violenței domestice și a metodologiei privind organizarea și funcționarea rețelei naționale 

integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestic – în dezbatere 

 Peste 1500 de persoane au experimentat simptomele sclerozei multiple în campania 

“Când ușor devine greu. Scleroza multiplă” 

 Finanțare de 46.000.000 Euro pentru ONG-uri în următorii 6 ani prin programul Active 

Citizens Fund România! 

 Asociația Acces Natura a lansat proiectul “Natura este pentru toți”  

 „ART IN/SANE: Expresia plastică în psihopatologie” – prima expoziție de artă 

psihopatologică din România 

 

 

                                                                

 Noutăți  
 

 Precizările Ministerului Educației Naționale cu privire la proiectul de Hotărâre de 

Guvern pentru stabilirea cuantumului minim pentru bursele de performanță, de 

merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de 

stat 

 
Data publicării: joi, 6 iunie 2019 

 

Precizările Ministerului Educației Naționale cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru 

stabilirea cuantumului minim pentru bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat: 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/RdZYYi2-iOk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/G2F005RceLg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/G2F005RceLg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/jbxhd5XVxhI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/jbxhd5XVxhI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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 în luna ianuarie 2019, ca urmare a adoptării Legii nr. 38/17.01.2019, pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 

53/21.01.2019, care prevede, în completarea  art. 82 (1), necesitatea stabilirii, prin 

Hotărâre a Guvernului, a unui cuantum minim pentru bursele de performanță, de merit, de 

studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, Ministerul 

Educației Naționale a inițiat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru ducerea la îndeplinire a 

acestor prevederi; 

 potrivit vechilor prevederi legale, art. 82 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale (LEN) nr. 

1/2011, cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului 

local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti; 

 în conformitate cu noile prevederi  legale ale LEN nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 82 (1^1), cuantumul minim al fiecărei categorii de bursă se 

stabilește, anual, prin Hotărâre a Guvernului. Stabilirea cuantumului și a numărului 

acestora se face, ca până acum, potrivit art. 82 alin. (2) din LEN 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, de către autoritățile locale; 

 factorii de decizie din Ministerul Educației Naționale au organizat consultări, în perioada 

ianuarie-aprilie 2019, cu factori de decizie din Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, din Ministerul Finanțelor Publice și cu reprezentanți ai structurilor 

asociative ale autorităților administrației publice locale din România, pentru a decide 

cuantumul minim al fiecărei categorii de bursă, în vederea elaborării proiectului de act 

normativ; 

 în prealabil, Ministerul Educației Naționale a solicitat o situație a numărului de burse 

acordate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, respectiv cuantumul pentru fiecare 

categorie de bursă. În urma unei analize a datelor prezentate în situația centralizatoare, au 

fost constatate discrepanțe între sumele alocate burselor/fiecare categorie de bursă/ 

județ/unitate administrativ-teritorială, fiind acordate burse de la 8 lei până la 1000 de lei; 

 astfel, în vederea asigurării echității în sistemul de învățământ/egalității de șanse la educație 

pentru toți copiii, inclusiv pentru cei proveniți din categorii sociale și economice 

dezavantajate, luând în considerare o medie a burselor acordate la nivelul țării, precum și 

execuția bugetară pentru aceste cheltuieli în anul trecut, s-a decis, împreună cu cei prezenți 

la consultări, să se propună ca începând cu anul școlar 2019-2020, bursele de performanță, 

de merit, de studiu și de ajutor social să fie acorde într-un cuantum de minimum 100 de lei. 

 

Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la bursele care se acordă tinerilor din 

sistemul de învățământ superior de stat. Referitor la bursele acordate studenților, vă 

comunicăm următoarele: 

 din fondurile de la bugetul de stat, instituțiile de învățământ superior de stat pot 

acorda: burse pentru stimularea performanței academice, burse sociale, burse sociale 

ocazionale, burse speciale, burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în 

țară/străinătate și alte forme de sprijin material; studenții pot beneficia și de alte burse, 

finanțate din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ superior și din alte forme 

legal constituite; 
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 instituțiile de învățământ superior elaborează și aplică propria metodologie, aprobată 

de senatul universitar la propunerea Consiliului de administrație, în urma consultării cu 

reprezentanții studenților și organizațiile studențești reprezentative, legal constituite, în 

conformitate cu metodologia-cadru reglementată prin Ordinul ministrului educației 

naționale nr. 392/2017 din 27 februarie 2017; 

 cuantumul pentru fiecare tip de bursă este aprobat prin hotărâre a senatului, la 

propunerea Consiliului de administrație, ca urmare a consultării cu reprezentanții 

studenților, inclusiv a organizațiilor studențești reprezentative din 

universitate; cuantumul bursei de performanță este mai mare decât cuantumul bursei de 

merit atribuită în instituția de învățământ respectivă; cuantumul bursei de merit este mai 

mare decât cuantumul bursei sociale. 

 în cazul burselor sociale pentru studenți, cuantumul se stabilește pornind de la 

cuantumul minim propus anual de către Consiliul Național pentru Finanțarea 

Învățământului Superior (CNFIS), ținând cont de faptul că acestea trebuie să acopere 

cheltuielile minime de masă şi cazare. 

Reiterăm faptul că autoritățile publice locale pot decide cu privire la acordarea burselor într-un 

cuantum mai mare față de cel care va fi stabilit prin Hotărâre de Guvern, întrucât acest act normativ 

stabilește un prag minim de la care se va pleca în alocarea burselor. 

sursa:BIROUL DE COMUNICARE MEN 
https:/ https://www.edu.ro/preciz%C4%83rile-ministerului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-cu-privire-la-

proiectul-de-hot%C4%83r%C3%A2re-de-guvern-pentru 

 

 Ziua Empatiei marcată pentru prima oară în România 
 

Pentru prima oară în România, se lansează invitaţia de a marca Ziua Empatiei pe 10 iunie 2019, o 

zi de conştientizare a importanţei şi a impactului empatiei la nivel personal sau colectiv şi de a 

contribui la construirea unei culturi a empatiei în comunităţile în care trăim. 

 

https://www.edu.ro/executivul-alocat-fondurile-necesare-pentru-efectuarea-lucr%C4%83rilor-de-amenajare-%C8%99i-asigurare-cu
https://www.edu.ro/preciz%C4%83rile-ministerului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-cu-privire-la-proiectul-de-hot%C4%83r%C3%A2re-de-guvern-pentru
https://www.edu.ro/preciz%C4%83rile-ministerului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-cu-privire-la-proiectul-de-hot%C4%83r%C3%A2re-de-guvern-pentru
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/RdZYYi2-iOk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Obiectivele evenimentului Ziua Empatiei sunt de a informa despre semnificația empatiei și 

modalități de dezvoltare a ei, de a promova rolul şi puterea empatiei în comunitate şi de a pune 

empatia în mișcare. 

Pentru acest an, organizatorii propun marcarea acestei zile prin lecturi publice sau private și prin 

conferinţa Building Empathy in My Community. 

 

Ziua Empatiei – invitaţie la lectură – Eveniment Naţional 
Pentru că 2019 este şi Anul Cărţii şi pentru că cititul poate avea o contribuţie importantă la 

dezvoltarea empatiei, românii sunt invitaţi ca, în orice colţ al României ar fi, pe 10 iunie 2019, să 

organizeze lecturi publice sau private despre empatie. 

“Lecturile pot fi organizate de tine în oraşul tău, la serviciul tău, într-o şcoală, într-o librărie sau 

într-o bibliotecă, într-o cafenea, ceainărie sau într-un hub, în orice loc preferat de tine sau chiar în 

familia ta. Pot fi organizate de către orice organizaţie sau persoană care salută iniţiativa. Până în 

acest moment, s-au făcut înscrieri din 10 judeţe, existând chiar şi câte doi organizatori în anumite 

judeţe” declară Claudia Serbănuţă, membru în echipa de proiect. 

 

Cei interesaţi de organizarea acestui eveniment pot găsi mai multe detalii şi suport în organizarea 

evenimentului pe http://empathyday.eu/index.php/cum-te-implici/ 

După eveniment, vor fi premiaţi trei organizatori locali cu un set de cinci cărţi de la editura Cartea 

Copiilor. 

 

Conferinţa „Building Empathy in my Community” – Bucureşti 

Luni, 10 iunie 2019, începând cu ora 14:00, în Bucureşti, va avea loc şi conferinţa Building 

Empathy in My Community. Conferinţa reunește lideri în diverse domenii, antreprenori și inițiatori 

de proiecte din companii și organizații nonprofit, propunându-şi să aducă poveşti de succes şi, mai 

ales, mai multe perspective despre impactul empatiei în diferite comunităţi: antreprenoriat, 

leadership, resurse umane, customer care, educaţie, parenting, comunităţi şi nu numai. 

La conferinţa găzduită de Cartier Hub sunt aşteptaţi traineri, consultanţi, specialişti HR, 

antreprenori sociali, manageri, psihologi, specialişti în educatie, cadre didactice, părinţi, persoane 

care doresc să contribuie la construirea unei culturi a empatiei în spaţiul în care construiesc relaţii 

de calitate. 

Participanţii vor afla, pe parcursul a patru ore, ce este şi ce nu este empatia şi, mai ales, care este 

valoarea empatiei, vor descoperi perspective diferite despre impactul empatiei în diferite comunităţi 

sau niveluri, vor obține instrumente şi tehnici pentru a rezolva provocările cu care se confruntă, prin 

intermediul empatiei. Participarea la conferință este gratuită, pe bază de 

înscrieri: http://empathyday.eu/index.php/program/ 

(…) 

De la ora 18.15 la ora 19.00, tot la Cartier Hub, adulţii vor face loc copiilor. Binecunoscuta 

scriitoare Victoria Pătraşcu, de la Asociaţia De Basm, va susţine o lectură publică gratuită pentru 

copii din cartea “Ela cea fără cuvinte”, o poveste despre iubire, despre zgomotul lumii de azi, 

despre toleranță și despre curajul și împăcarea de a fi altfel. 

 

“Ce poate însemna sau ce ai putea face de Ziua Empatiei? Poate însemna în primul rând 

conştientizare. Poate fi o ocazie să afli mai multe despre ce înseamnă şi ce nu înseamnă empatia, ce 

este ascultarea empatică şi care sunt barierele ei, să împărtăşeşti poveşti personale în care empatia 

http://empathyday.eu/index.php/cum-te-implici/
https://www.facebook.com/cartierhub/
http://empathyday.eu/index.php/program/
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a avut un rol important, să aduni o mână de oameni în biroul tău sau într-un loc preferat şi să 

povestiţi despre empatie, să organizezi lecturi private sau publice sau să organizezi poate alte 

activităţi care să pună în lumină empatia. Ai putea chiar să faci un exerciţiu de imaginaţie de la 

prima oră, să îţi pui ochelari empatici şi să vezi cum e lumea pentru cei de lângă tine, poate chiar 

“să te pui în papucii” unei persoane pe care ţi-e greu să o înţelegi. Iar dacă la sfârşitul zilei simţi 

că puteţi face lucrurile cu mai multă pace, bucurie şi împlinire, înseamnă că ai reuşit să pui 

empatia în mişcare”, Lăcrămioara Ocunschi, iniţiatorul mişcării Ziua Empatiei 

 

Despre Ziua Empatiei 
Ziua Empatiei este un proiect pilot şi o mişcare civică iniţiată de Lăcrămioara Ocunschi, alături de 

Claudia Şerbănuţă, şi derulată cu suportul Oanei Mihaela Constantinescu (Mămica activă). După 

acest eveniment pilot, se doreşte înfiinţarea unui ONG care va face lobby pentru declararea oficială 

a unei zile a empatiei, cercetări legate de nivelul de empatie, va crea programe pentru dezvoltarea 

empatiei, și va duce poveştile empatiei mai departe. 

 

Mai multe detalii: 

siteul oficial http://empathyday.eu Instagram @Empathymove, pagina Facebook Empathy Move şi 

evenimentul Building Empathy in My Community 

Pentru a susţine această iniţiativă, a fost creată o ramă pentru poza de profil Facebook: „Empathy 

Day” de la Empathy Move. 
sursa: Romania pozitiva, 5 iunie 2019 

 

 

 12 iunie - Ziua Mondială împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă 
 

În anul 2002, Organizația Internaţională a Muncii de la Geneva a declarat ziua de 12 iunie drept 

Ziua Mondială împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă. 

 

Scopul urmărit prin acest demers este de a atrage atenţia lumii cu privire la consecinţele şi 

gravitatea folosirii copiilor în diverse activităţi lucrative, care sunt în fapt forme ale exploatării 

acestora. 

 

   13 iunie – Ziua internațională de conștientizare 

a albinismului 
 

http://mamicaactiva.com/
http://empathyday.eu/
https://www.instagram.com/empathymove/?hl=ro
https://www.facebook.com/EmpathyMove/
https://www.facebook.com/events/458431981564954/
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Albinismul este o boala congenitala (ereditara) hipo-pigmentara (nivel scazut de pigmenti), care se 

manifesta prin absenta partiala a pigmentului natural numit melanina, (hipomelanism) sau absenta 

totala a acestuia (amelanism). 

Boala reprezinta o forma de dezordine genetica si se datoreaza mostenirii genelor recesive.  

Aceasta afecteaza toate vertebratele, inclusiv oamenii. 

 

Cantitatea de melanina produsa de corp determina culoarea parului, ochilor si pielii, iar absenta 

pigmentului produce decolorarea acestora. Persoanele afectate de albinism sunt adesea sensibile 

la lumina solara... De asemenea, melanina influenteaza dezvoltarea nervilor optici, astfel 

albinismul este insotit de tulburari oculare. Deficienta de vedere este caracteristica bolii.  
sursa: http://www.i-medic.ro/boli/albinismul 

 

Printr-o rezoluție a Consiliului (Rezoluția A/HRC/26/L.7.) s-a recomandat Adunării Generale ONU 

proclamarea zilei de 13 iunie - Ziua internațională a sensibilizării oamenilor în legătură cu 

drepturile persoanelor atinse de albinism și pentru promovarea protecției acestora.  
sursa: http://www.irdo.ro/file.php?fisiere_id=778&inline 
 

 

 

 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului național pentru 

protecția victimelor violenței domestice și a metodologiei privind 

organizarea și funcționarea rețelei naționale integrate de locuințe 

protejate destinate victimelor violenței domestice 

Publicat pe site: 07.06.2019-19.07.2019 

 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului național pentru protecția victimelor violenței 

domestice și a metodologiei privind organizarea și funcționarea rețelei naționale integrate de 

locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice 

  Anexe 

  Notă de fundamentare 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la 

adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data 

publicării pe site, respectiv 07.06.2019-16.06.2019. 
sursa: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5539-proiect-de-hotarare-violenta-

domestica 

 

 Peste 1500 de persoane au experimentat simptomele sclerozei multiple în 

campania “Când ușor devine greu. Scleroza multiplă” 

 

Campania “Când ușor devine greu. Scleroza multiplă” s-a desfășurat în perioada 31 mai – 2 iunie, la 

Beans & Dots din București. Peste 1500 de persoane au experimentat simptomele sclerozei multiple 

prin activări în premieră în România: 

1. Amețeală – podele care par că se mișcă; 

http://www.i-medic.ro/boli/albinismul
http://www.irdo.ro/file.php?fisiere_id=778&inline
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta/2019/07062019_HGviolentadomestica.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta/2019/07062019_Anexe_HG_PNPVDviolenta_domestica.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta/2019/07062019_NF_HGviolentadomestica.pdf
mailto:dezbateri@mmuncii.gov.ro
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5539-proiect-de-hotarare-violenta-domestica
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5539-proiect-de-hotarare-violenta-domestica
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/G2F005RceLg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/G2F005RceLg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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2. Tulburări vizuale – meniu cu efect de blur; 

3. Tulburări motorii – cești, lingurițe și scaune dificil de manevrat; 

4. Pentru prima dată în România, cei care au vizitat Beans&Dots au avut ocazia să testeze o 

mănușă tactilă (VR Haptic Glove) care le-a permis să vadă și să simtă simptomele 

sclerozei multiple, atunci când e conectată la o aplicație de realitate virtuală. 

 

De asemenea, artistul stradal Saddo (Raul Oprea) a realizat un mural de 120 de mp ce ilustrează 

simptomele sclerozei multiple. 

 

Scleroza multiplă este principala cauză de dizabilitate a adulților tineri la nivel mondial. Boala este 

diagnosticată la tineri, cu vârsta între 20 și 40 de ani, iar cele mai frecvente simptome sunt: 

tulburările vizuale, oboseala extremă, slăbiciunea musculară, durerea, amorțeala picioarelor și 

mâinilor, tulburările motorii și dificultățile în vorbire, toate acestea ducând în final la dizabilitate 

fizică permanentă. 

 

În România, scleroza multiplă afectează peste 7.500 de persoane, din care 70% sunt femei. 

Specialiștii susțin că acesta este profilul pacientului cu scleroză multiplă: femeie, 37 de ani, 

angajată, diagnosticată cu 5-10 ani în urmă. 

 

În fiecare an sunt diagnosticate 965 de cazuri noi, în timp ce 74 de pacienți pierd lupta cu boala. Un 

pacient cu scleroză multiplă trăiește, în medie, cu 10 ani mai puțin decât o persoană sănătoasă. 

Proiectul “Când ușor devine greu. Scleroza multiplă” a fost lansat de Societatea Română de 

Neurologie împreună cu Roche România și cele mai relevante asociații de pacienți din domeniul 

afecțiunilor neurologice: Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, Asociația Pacienților cu 

Afecțiuni Neurodegenerative, Asociația de Scleroză Multiplă România, Asociația de Scleroză 

Multiplă București și Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple. 
sursa: Romania pozitiva, 7 iunie 2019 

 

https://www.neurology.ro/
https://www.neurology.ro/
http://www.roche.ro/
https://www.facebook.com/APAARO%20http:/www.apaa.ro/
https://www.facebook.com/APANRomania/
https://www.facebook.com/APANRomania/
https://www.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-de-Scleroz%C4%83-Multipl%C4%83-din-Rom%C3%A2nia-624689580967690/
https://www.facebook.com/pg/AsociatiadeSclerozaMultiplaBucuresti/posts/
https://www.facebook.com/pg/AsociatiadeSclerozaMultiplaBucuresti/posts/
https://www.facebook.com/AsociatiaInvingatoriiSclerozeiMultiple/
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 Finanțare de 46.000.000 Euro pentru ONG-uri în următorii 6 ani prin 

programul Active Citizens Fund România! 
 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și partenerii săi au lansat în ziua de 4 iunie 

2019, în România, programul Active Citizens Fund, care va oferi organizațiilor 

neguvernamentale finanțare în valoare totală de 46.000.000 Euro în următorii 6 ani. 

Programul Active Citizens Fund România își propune să sprijine dezvoltarea pe termen lung a 

societății civile, consolidând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și 

a drepturilor omului. 

 

„Nu este posibilă dezvoltarea unor democrații rezistente și pluraliste decât dacă vor fi auzite vocile 

unui spectru larg al societății astfel incat interesele lor sa fie luate în considerare în procesele 

guvernamentale”, a declarat domnul Thor Kleppen Sættem, Secretar de Stat pentru Ministrul 

Justiției și Imigrației din Norvegia în cadrul evenimentului de lansare. 

 

În România Active Citizens Fund este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  

Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru 

Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge. Programul se va derula pe o 

perioadă de 6 ani. În cadrul acestuia se vor lansa 11 apeluri de proiecte, începând din această 

toamnă, în cele 6 domenii de asistență: 

 

 Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență; 

 Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe 

motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, 

orientare sexuală sau identitate de gen; 

 Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile; 

 Egalitate de gen și violență bazată pe gen; 

 Mediu și schimbări climatice; 

 Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor. 

 

http://www.fdsc.ro/
http://www.fdsc.ro/
http://www.repf.ro/
http://www.romacenter.ro/
http://www.romacenter.ro/
https://fundatiapact.ro/
https://www.frivillighetnorge.no/no/English/
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Incluziunea tinerilor este o prioritate în toate aceste domenii de asistență. O atenție specială este 

acordată și creșterii capacității grupurilor vulnerabile pentru care va fi alocat 33% din bugetul de 

granturi. 

 

Evenimentul de lansare a programului, care a avut loc la Banca Națională a României, s-a 

desfășurat în prezența reprezentanților Guvernului Norvegian, a Ambasadei Regatului Norvegiei în 

România și ai Oficiului Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene, precum și a 

peste 150 de reprezentanți ai societății civile din România și Uniunea Europeană și a altor instituții 

partenere. Discuțiile au oferit o imagine de ansamblu asupra situației sectorului neguvernamental 

din România și Europa, precum și a principalelor direcții de susținere a organizațiilor societății 

civile prin Programul Active Citizens Fund. 

 

Detalii suplimentare despre program sunt disponibile pe pagina web oficială a 

acestuia, www.activecitizensfund.ro 
sursa: Romania pozitiva, 4 iunie 2019 

 

 

 

 Asociația Acces Natura a lansat proiectul “Natura este pentru toți”  

 
Pentru prima oară în România, persoanele cu dizabilități motorii vor putea efectua ture asistate în 

natură prin intermediul unui scaun special conceput pentru deplasarea pe teren accidentat, pe trasee 

neaccesibilizate. Persoanele cu dizabilități pot parcurge astfel trasee turistice cu grad mediu de 

dificultate, inclusiv trasee montane sau pot participa la competiții de alergare montană. 

 

Proiectul “Natura este pentru toți” este finanțat prin programul Start ONG. Start ONG este un 

program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. 

 

 „ART IN/SANE: Expresia plastică în psihopatologie” – prima expoziție de 

artă psihopatologică din România 

 

Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural Expo Arte, în parteneriat cu Secția de Științe 

Medicale a Academiei Române, Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” și Radio România, 

organizează prima expoziție de artă psihopatologică – „ART IN/SANE: Expresia plastică în 

psihopatologie”.  

 

Expoziția “ART IN/SANE: Expresia plastică în psihopatologie” va fi deschisă publicului larg în 

perioada 5-30 iunie, în intervalul orar 10.00-16.00. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/jbxhd5XVxhI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/jbxhd5XVxhI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Evenimentul reprezintă prima încercare de a face accesibile pentru publicul larg lucrări de artă 

(desene, gravuri, picturi) realizate de-a lungul timpului de persoane diagnosticate cu tulburări 

psihice, din mai multe instituții psihiatrice din România. 

Pentru prima dată sunt expuse lucrări care ilustrează munca și strădaniile în domeniu ale 

specialiştilor români, începând cu colecția Prof. Dr. Aurel Romila, deschizător de drum în domeniul 

terapiei prin artă, căreia i se alătură colecția Spitalului de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu” – 

Bălăceanca, a Spitalului de Psihiatrie Voila precum și alte colecții private. 

 

Această ieșire din spațiul instituțional a creațiilor de artă psihopatologică poate avea și în România, 

la fel ca în alte țări, consecințe pozitive. Printre acestea, o reducere a stigmatizării bolnavului psihic 

și o mai bună poziționare a psihiatriei în cadrul disciplinelor medicale din perspectiva opiniei 

publice. De asemenea, acest demers poate readuce în atenție importanța art-terapiei care a dispărut 

în ultima perioadă din spitale. 

Coordonatorul științific al proiectului, Dr. Valentin-Veron Toma, susține că “expoziția ART 

IN/SANE: Expresia plastică în psihopatologie este situată la granița dintre artă și știință, adresându-

se specialiștilor desigur, dar în foarte mare măsură și publicului larg. Acest eveniment setează 

premisele pentru o dezbatere privind oportunitatea de a aduce expresia plastică din spațiul izolat al 

spitalului în spațiul public. În România nu a fost constituită încă o colecție la nivel național și nu 

avem un muzeu de artă psihopatologică, însă această expoziție face un pas în această direcție, 

punând laolaltă lucrări realizate în câteva spitale psihiatrice”. 

Mai multe detalii pe: www.expoarte.ro 
sursa: Romania pozitiva, 4 iunie 2019 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.expoarte.ro/

