Asociatia RENINCO ROMANIA
Reteaua Nationala de Informare si Cooperare
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor
cu cerinte educative speciale
Buletin Informativ nr. 14, anul 4, saptamana 11 – 17 aprilie 2016

Cuprins:
Informatii privind conferinta internationala « Interventia timpurie la copilul cu dizabilitati »,
organizata de Fundatia Inocenti, desfasurata la Bistrita, in perioada 15 – 16 Martie, 2016
Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea
curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul
gimnazial
275.000 de dolari pentru proiectele de implicare in comunitate
Dublu click pe educatie
Programul „Casa Verde” va fi relansat in 2016 cu un buget de 150 milioane de lei
Premiul Uniunii Europene pentru literatura
Forumul Diversitatii Culturale, 14 - 15 aprilie 2016
Complex de servicii de integrare socio-profesionala pentru persoane vulnerabile la Medias,
proiect de peste 1 milion de euro implementat cu sprijinul FUNDATIILOR VELUX Danemarca

Informatii privind conferinta internationala « Interventia timpurie la copilul
cu dizabilitati », organizata de Fundatia Inocenti, desfasurata la Bistrita, in
perioada 15 – 16 Martie, 2016
Dragi colegi si prieteni,
Va multumim inca odata pentru interesul aratat in participarea la conferinta internationala
« Interventia timpurie la copilul cu dizabilitati », organizata de Fundatia Inocenti, desfasurata la
Bistrita, in perioada 15 – 16 Martie, 2016.
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Mentionam ca evenimentul este parte a proiectului « Program de interventie timpurie pentru copilul
cu dizabilitati » finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Am mai spus-o si trebuie sa o spunem din nou, ca dorim sa cerem scuze tuturor, atat celor care au
dorit sa participe ca auditori, cat si celor care au dorit sa aiba interventii in cadrul evenimentului.
In final, au fost 140 de participanti care au sustinut 26 de prezentari.
Pentru cei interesati de tematica conferintei, va aduc la cunostinta ca pe website-ul
www.interventie–timpurie.ro puteti gasi :
10 dintre prezentarile de la conferinta (doar cele pentru care am avut acord !),
(http://interventie-timpurie.ro/articole/ )
Manualul « Interventia timpurie pentru copilul cu dizabilitati neuro-psiho-motorii. Ghid
practic » care a fost pregatit in cadrul aceluiasi proiect finantat de catre Fondul ONG, si pe care va
invit sa-l faceti cunoscut in special parintilor copiilor mici si viitorilor parinti, (http://interventietimpurie.ro/wp-content/uploads/2016/01/Interventia-timpurie-la-copii-cu-dizabilitati-GhidPractic_Web.pdf )
Link-ul de unde puteti vedea sau revedea cea mai mare parte a lucrarilor conferintei
(http://interventie-timpurie.ro/2016/03/21/conferinta-internationala-interventia-timpurie-la-copilulcu-dizabilitati-2/ )
Revin cu invitatia de a utiliza acest website www.interventie-timpurie.ro ca o platforma de
comunicare intre toti cei interesati de lucrul cu copiii de varsta mica, fie ei parinti sau profesionisti,
trimitand materiale, articole sau carti de specialitate, informari despre evenimente profesionale,
pentru a fi postate, (daca exista acordul autorilor !).
Ne dorim ca toate aceste realizari sa ne fie tuturor de folos, pentru a contribui fiecare, in masura
posibilitatilor, la cresterea calitatii vietii copiilor si familiilor lor.
Cu sincer respect si apreciere,
Marin MIC, Director executiv - Fundatia Inocenti, www.inocenti.ro, tel. +4 0744 866806

Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru
elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu
obligatorii din învățământul gimnazial
Pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării Științitice, este postat urmatorul apel:
Descriere:

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează selecția profesorilor în
vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru
disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial. Profesorii selectați vor
desfășura activitățile de proiectare a programelor școlare pentru gimnaziu.

Fişier:

Apel selecție GLC_5_aprilie_2016 vs 4.pdf [ Descarcă ]
Tip: pdf; charset=binary (549.3 KB)
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sursa: http://www.edu.ro/index.php/articles/24189

275.000 de dolari pentru proiectele de implicare in comunitate
275.000 de dolari sunt disponibili pentru actiuni de implicare in comunitate, printrun nou apel al Fondului pentru Inovare Civica. (CIF).
Programul de finantare al Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC)
este un catalizator al potentialului cetatenilor de a-si transforma comunitatile. Finantarea fiecarui
proiect poate ajunge pana la 15.000 dolari. Anul acesta, programul are o componenta noua, rezultata
din parteneriatul incheiat cu Enel Romania. Prin intermediul acesteia sunt incurajate actiunile de
mobilizare civica ce vizeaza imbunatatirea accesului la energie sau identificarea de solutii
energetice alternative eficiente/ verzi.
Este cel de-al cincilea an consecutiv al Programului, al carui principal partener este Romanian
American Foundation. Inca de la infiintare, in 2012, Fondul pentru Inovare Civica a fost sustinut
exclusiv de donatori privati, precum companiile OMV Petrom si Raiffeisen Bank, cu a caror
sustinere financiara au prins viata pana acum aproximativ 90 de proiecte.
“Experientele din anii trecuti ne arata ca interesul organizatiior pentru aceasta zona, a mobilizarii
cetatenesti, ramane una crescuta si ca granturile, fie ele si mici, le pot ajuta in mod real sa faca
diferenta in comunitatile pe care le sustin. Cele aproximativ 20 de proiecte selectate in runda 2015
vizeaza o paleta larga de subiecte, toate punand insa in centru cetateanul, drepturile sale, capacitatea
de a se angaja intr-un dialog constructiv cu autoritatile si de a face o schimbare”, spune Raluca
Teodor, coordonatorul Fondului pentru Inovare Civica.
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Prin componenta pentru inovare civica sunt eligibile pentru finantare activitati ce: mobilizeaza si
responsabilizeaza cetatenii, initiative de advocacy si monitorizare a institutiilor/autoritatilor publice
si precum si pentru educatie civica si implicarea copiilor si tinerilor in viata comunitatii. Important
este ca activitatile proiectului sa aiba ca scop implicarea oamenilor pentru rezolvarea unor probleme
de interes comun.

energie pentru gospodariile dezavantajate economic si social. in plus, voluntarii din cadrul Enel isi
vor oferi experienta si cunostintele in domeniul proiectelor castigatoare.275.000 de dolari sunt
disponibili pentru acttiuni de implicare iin comunitate, printr-un nou apel al Fondului pentru
Inovare Civica (CIF).
Pot aplica in cadrul prezentului apel al Fondului pentru Inovare Civica organizatiile
neguvernamentale infiintate in Romania, care pot veni singure sau in parteneriat cu alte organizatii
sau institutii. Termenul limita pentru depunerea scrisorilor de intentie este 18 mai 2016, ora
16.00. Scrisorile de intentie pot fi depuse online pe www.finantare.fdsc.ro
Mai multe detalii privind modalitatea de aplicare, criteriile de eligibilitate si de selectie a proiectelor
se gasesc in Ghidul de finantare disponibil si el pe www.finantare.fdsc.ro
sursa: www.stiriong.ro, 4 aprilie 2016

Dublu click pe educatie
Ateliere Fara Frontiere lanseaza pe 6 aprilie 2016 programul "Dublu click pe
Educatie cu Renault si Ateliere Fara Frontiere". 500 de echipamente IT
(desktopuri si laptopuri), donate de Renault si reconditionate de Ateliere Fara
Frontiere, vor dota organizatii non-profit si institutii educationale, culturale si
sociale din judetele Arges, Dambovita, Bucuresti si Ilfov.
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Aflati mai multe despre cine poate aplica si ce proiecte sustinem pe site-ul www.educlick.ro.
Termenul limita de inscriere a proiectelor este 6 mai 2016.

Cei interesati se pot inscrie pe platforma online educlick.ro dedicata proiectului, printr-un formular
personalizat. Fiecare aplicant va inscrie un proiect de educatie, pentru implementarea caruia ii sunt
necesare echipamente informatice. De asemenea, formularul trebuie sa cuprinda informatii despre
institutia respectiva.
La finalul inscrierilor, un juriu format din reprezentanti ai Grupului Renault Romania, asociatiei
Ateliere Fara Frontiere si parteneri independenti va analiza toate proiectele si va decide, pe baza
unor criterii obiective, care vor fi institutiile castigatoare.
Contextul proiectului
Potrivit raportului de tara publicat de Comisia Europeana in martie 2016, mai putin de jumatate din
forta de munca din Romania (46%) poseda abilitati digitale suficiente, fata de 72% in UE, acest
aspect putand deveni un obstacol major in calea dezvoltarii economice. Din acest motiv, incepand
cu 2014, Ateliere Fara Frontiere si Grupul Renault Romania au pus bazele unui partenariat menit sa
dezvolte abilitatilor digitale in randul copiilor si tinerilor.
In urma primului partenariat de Solidaritate digitala, desfasurat in toamna anului 2014, 320 de
echipamente uzate au fost donate de Grupul Renault Romania, au fost reconditionate la standarde
europene de ‘'mesterii'' din Ateliere Fara Frontiere, pentru ca in final 11.000 de copii din Arges si
Dambovita sa beneficieze de materiale informatice in 2015.
Proiectul « Dublu Click pe educatie cu Renault" face parte din programul EduClick,
programul national prin care Ateliere Fara Frontiere si partenerii sai doneaza echipamente IT
organizatiilor non profit si institutiilor de invatamant si sociale din Romania. Acest program:
 reda dreptul copiilor si tinerilor la educatie digitala prin dotarea proiectelor educationale
asociatiilor si institutiilor cu echipamente IT;
 integreaza socio-profesional 25 de persoane pe piata muncii prin reconditionarea
echipamentelor IT in cadrul Ateliere Fara Frontiere.
sursa: www.stiriong.ro, 7 aprilie 2016
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Programul „Casa Verde” va fi relansat in 2016 cu un buget de 150
milioane de lei

Programul „Casa verde” va fi revigorat in 2016, prin lansarea unei linii de finantare de 150 de
milioane de lei, dedicata conceptului „Casa verde plus”, a anuntat, joi, 7 aprilie 2016, ministrul
Mediului, Apelor si Padurilor, Cristiana Pasca Palmer, in conferinta de specialitate „Generatia
Viitoare de Cladiri”, organizata in marja Romenvitorec 2016, expozitia internationala pentru
tehnologii si echipamente de protectia mediului.
‘”Dupa cinci ani, reluam ‘Casa verde’ in 2016 si, pe langa sistemele de incalzire care utilizeaza
energie regenerabila, vom finanta si investitii care utilizeaza materiale pentru izolatie, cum ar fi
canepa, lana sau piatra bazaltica, sisteme de acoperisuri, sisteme de eficientizare a consumului de
resurse si sisteme de iluminat ecologice. Beneficiarii acestui program vor fi persoanele fizice,
asociatiile de locatari, institutiile publice, scoli, spitale, universitati. Acest program integrat, caruia
eu ii spun ‘Casa verde plus’, va avea un buget total de 150 de milioane lei. Pentru sistemele
inlocuirea sistemelor de incalzire vor fi alocate 95 de milioane lei, iar pentru aceste elemente noi,
de acoperisuri, izolatie, in jur de 45 de milioane'” a afirmat Pasca Palmer.
In plus, sunt alocate in jur de 44 de milioane de lei pentru finantarea si finalizarea contractelor
semnate in baza vechiului program „Casa verde”.
„‘Casa verde’ clasica, sa-i spunem asa, care a existat si in anul 2011, finanta instalarea sistemelor
de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de incalzire pentru persoanele fizice si juridice. Exista inca o serie de contracte semnate la
vremea respectiva si pot sa va spun ca sunt alocate in jur de 44 milioane de lei pentru finantarea si
finalizarea acestor contracte”, a spus ministrul.
Cristiana Pasca Palmer a subliniat ca relansarea programului ‘Casa verde’ va stimula si cresterea
afacerilor in sectorul materialelor de constructii ecologice.
„Pe langa beneficiile reale de mediu pe care acest program le va oferi, va avea o serie de alte
beneficii foarte importante.Vorbeam de reducerea facturilor, dar si de un mare avantaj in
dezvoltarea de business-uri. Toata aceasta piata este inca intr-o faza de pionierat si as vrea ca,
prin masurile pe care le luam, sa stimulam si cresterea business-urilor in aceasta zona.
Impulsionarea consumului de materiale de constructii ecologice va crea o piata competitiva in
acest sector si sper ca va duce, de asemenea, la crearea de noi locuri de munca„, a mentionat Pasca
Palmer.
Ghidurile dedicate noului program „Casa verde plus’ vor fi definitivate la jumatatea lunii mai,
potrivit ministrului Mediului (...).
sursa://www.finantare.ro/programul-casa-verde-va-fi-relansat-in-2016-cu-un-buget-de-150-milioane-de-lei.html
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Premiul Uniunii Europene pentru literatura

Scriitorul roman Claudiu M. Florian a fost desemnat laureat al Premiului Uniunii Europene pentru
literatura pentru anul 2016. El a fost premiat pentru cartea "Varstele jocului. Strada cetatii",
publicata de editura Cartea Romaneasca, in anul 2012, informeaza Comisia Europeana, intr-un
comunicat.
Alti 12 autori din intreaga Europa au primit, in acest an, Premiul UE pentru literatura. Alaturi de
autorul roman, lista ii include pe Christophe Van Gerrewey (Belgia), Tanja Stupar-Trifunovic
(Bosnia-Hertegovina), Antonis Georgiou (Cipru), Bjorn Rasmussen (Danemarca), Paavo Matsin
(Estonia), Selja Ahava (Finlanda), Nenad Joldeski (FYROM), Benedict Wells (Germania), Gast
Groeber (Luxemburg), Jasmin B. Frelih (Slovenia) si Jesus Carrasco (Spania).
Originar din localitatea Rupea, judetul Brasov, Claudiu M. Florian a studiat limba si literatura
germana la Universitatea din Bucuresti. Ulterior, el a absolvit cursurile de master "Studii umane
interdisciplinare de limba germana" (1996, Universitatea Bucuresti) si "Istorie contemporana"
(Universitatea Bielefeld, Germania). Incepand cu 2002, el lucreaza in Ministerul Afacerilor
Externe, intai in Romania, apoi ca atasat cultural si de presa al Ambasadei Romaniei la Berlin
(2004-2009) si ca angajat al Ambasadei Romaniei de la Berna (din 2010 pana in prezent).
Comisarul european Tibor Navracsics, responsabil pentru educatie, cultura, tineret si sport, a
declarat: "Ii felicit calduros pe laureatii editiei 2016. Literatura si posibilitatea de a scrie in completa
libertate ne permit sa ne intelegem reciproc si sa convietuim mai bine, lucruri care sunt mai
importante acum ca oricand. Acesta este motivul pentru care vom continua sa sprijinim traducerea,
publicarea, vanzarea si lectura operelor literare straine."
Premiile vor fi inmanate castigatorilor pe data de 31 mai, la Bruxelles, de comisarul european Tibor
Navracsics si de dna Silvia Costa, presedintele comisiei pentru cultura si educatie a Parlamentului
European. Fiecare laureat va primi un premiu de 5.000 de euro si va beneficia de promovare la
targuri internationale de carte, cum ar fi Londra, Frankfurt si Paris.
Lansat de Comisia Europeana in 2009 si organizat in parteneriat cu asociatiile profesionale de carte,
Premiul UE pentru literatura (EUPL) recompenseaza, in fiecare an, pe cei mai buni autori debutanti
din 12 tari europene. Sprijinit prin programul "Europa creativa", el promoveaza diversitatea
culturala si lingvistica in Europa.
sursa://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20918904-scriitorul-roman-claudiu-florian-castigat-premiul-uniunii-europenepentru-literatura-pentru-anul-2016.htm?nomobile=

Forumul Diversitatii Culturale, 14 - 15 aprilie 2016
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In perioada 14-15 aprilie 2016, Asociatia Miscarea pentru Actiune si Initiativa
Europeana, in parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti si cu ARCUB Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti organizeaza Forumul Diversitatii
Culturale, un eveniment care va aduce in prim plan problematica diversitatii
culturale si influenta acesteia in dezvoltarea societatii.

Evenimentul, organizat la ARCUB Gabroveni, va reuni specialisti in domeniul cultural, al migratiei,
relatiilor internationale, membrii minoritatilor nationale si comunitatilor de imigranti si
reprezentanti ai sectorului public.
Forumul Diversitatii Culturale va cuprinde o conferinta nationala si o serie de ateliere de lucru ce
trateaza relatiile interculturale, influentele culturilor straine asupra dinamicii locale, precum si rolul
diversitatii culturale in dezvoltarea societatii. In acest context, evenimentul urmareste trei directii
generale:
 Prezentarea modului in care minoritatile nationale au influentat dezvoltarea culturii române;
 Constientizarea impactului cetatenilor straini stabiliti in ultimii 25 de ani in Bucuresti;
 Dezbaterea provocarilor actuale la nivelul multiculturalitatii Uniunii Europene
Forumul este conceput ca o platforma de networking pentru cei interesati de rolul diversitatii
culturale in dezvoltarea comunitatii din care fac parte. Participarea la eveniment este gratuita, in
limita locurilor disponibile. Inscrierea se face prin completarea formularului online disponibil
pe site-ul www.newminorities.com/forum, unde puteti gasi agenda completa a evenimentului.
(...) Proiectul este finantat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein si Guvernul
României, in cadrul programului PA17/RO13 Promovarea diversitatii in Cultura si Arta in cadrul
Patrimoniului European.
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sursa: www.stiriong.ro, 5 aprilie 2016

Complex de servicii de integrare socio-profesionala pentru persoane
vulnerabile la Medias, proiect de peste 1 milion de euro implementat cu
sprijinul FUNDATIILOR VELUX Danemarca
Asociatia Phoenix-Speranta a obtinut o finantare de 1.093.193 euro din partea
Velux Foundations Danemarca pentru a infiinta un Complex de Servicii de
integrare socio-profesionala pentru persoane vulnerabile la Medias. Partenerii
proiectului sunt Primaria Medias prin Directia de Asistenta Sociala si Habitat for
Humanity Romania, organizatie cu misiunea de a eradica locuirea saracacioasa. Co-finantarea
proiectului in valoare de aprox. 200.000 de euro este asigurata de Consiliul Local si Primaria
Medias, municipalitatea punand la dispozitie o cladire in vederea reabilitarii si un teren in vederea
constructiei locuintelor sociale.

FUNDATIILE VELUX cuprind cele doua organizatii non-profit VILLUM FONDEN si VELUX
FONDEN. Printre ariile finantate prin programele de grant se afla stiintele, mediul inconjurator,
domeniul social si cultural in Danemarca si strainatate. In 2014 cele doua fundatii au acordat
finantari comune de cca. 150 de milioane euro pentru proiecte non-profit.
Ambele fundatii au fost infiintate de Villum Kann Rasmussen - fondatorul VELUX si al altor
companii din Grupul VKR, a carui misiune este de a aduce lumina zilei, aerul curat si un mediu mai
bun in viata de zi cu zi a oamenilor.
Proiectul va fi implementat pe durata a 30 de luni, incepand cu aprilie 2016 si pana in septembrie
2018 si are ca obiectiv principal crearea de sanse pentru o viata normala, independenta pentru tineri
de pana la 25 de ani, expusi excluziunii din cauza vulnerabilitatii create de lipsa scolarizarii, saracie
extrema, etnie, dizabilitate sau familie monoparentala.
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Proiectul consta in aplicarea unui model de interventie sociala care conjuga eficient asistenta
sociala guvernamentala cu experienta inovatoare neguvernamentala, intr-un parteneriat publicprivat.
Modelul de interventie are in vedere urmatoarele activitati cheie:
 evaluarea capacitatii de munca si /sau nevoii de instruire,
 consiliere pe teme circumstantiale,
 medierea unui loc de munca adecvat (in unitate protejata, in structura de economie sociala

sau pe piata deschisa a muncii)
instruire pentru viata independenta (pastrarea locului de munca si locuirea autonoma)
Aplicarea modelului presupune realizarea prin reabilitare, respectiv, construire, a doua entitati:
 o structura de economie sociala pe terenul fostei Scoli de aviatie din Medias
 un bloc de locuinte sociale cu scop de instruire in vederea atingerii scopului final: viata
independenta, cu loc de munca plus locuinta si fara ajutor social.


Grupul tinta este format din 200 de tineri din baza de date a Directiei de Asistenta Sociala, dintre
care, la finalul proiectului aproximativ jumatate vor putea avea un trai independent.
"Numarul de tineri vulnerabili reintegrati, principalul indicator de performanta al proiectului, releva
convingerea noastra ca fiecare om se cuvine sa fie ajutat in asa fel incat sa-si ia, fie si partial, viata
in propria raspundere; fiecare trebuie stimulat sa-si doreasca sa fie un membru activ in comunitate,
avand dreptul sa primeasca sprijin, dar si obligatia de a oferi ceea ce poate, societatii. Ecuatia
individ societate este una a participarii si anume a ambilor termeni.
Asociatia Phoenix Speranta a obtinut finantarea de la Fundatia Velux, care ofera odata cu banii, un
extraordinar exemplu de responsabilitate sociala europeana, indreptata spre zonele in care
dezechilibre de tot felul afecteaza marile valori ale umanitatii: democratia, libertatea si chiar
cuceririle civilizatiei." - Maria Stanescu, manager proiect si director Asociatia Phoenix-Speranta
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Asociatia Phoenix Speranta s-a infiintat in 27 Iunie 2001 pentru a veni in sprijinul persoanelor cu dizabilitati si
furnizeaza servicii sociale destinate copiilor si persoanelor cu dizabilitati in cadrul: Centrului de Zi, Centrului de
Instruire vocationala, Centrului de Informare si Orientare Profesionala. Din structura asociatiei, din 2007, mai face
parte si Unitatea Protejata "Primul Pas" cu activitati lucrative in patru ateliere (tamplarie, croitorie, decoratiuni,
manufacturare sapun natural) in care 11 persoane cu dizabilitati au statut de angajat. Per total asociatie, cei 11
angajati insumeaza aproape 50% . Asociatia furnizeaza servicii de instruire vocationala, prin parteneriat, Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Medias, din structura DGASPC.
Zilnic, in asociatie isi depasesc limitele si isi afirma valoarea 30-35 de persoane cu dizabilitati, sprijiniti de o echipa de
13 angajati specialisti sau cu functii administrative.
Habitat for Humanity este o organizatie non-profit prezenta in 70 de tari cu misiunea de a eradica locuirea
saracacioasa. Habitat for Humanity Romania construieste, reabiliteaza, ofera consultanta, suport tehnic si deruleaza
programe de eficienta energetica si de preventie si raspuns la dezastre pentru grupuri vulnerabile. In Romania este de
20 ani, timp in care a ajutat peste 64,000 de oameni sa aiba un loc mai bun in care sa traiasca. Peste 30,000 de
voluntari, internationali si din companiile romanesti, au muncit pana acum pe santierele organizatiei. www.habitat.ro
sursa: www.stiriong.ro, 6 aprilie 2016

