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Ziua mondială a păcii a fost stabilită în 1981, prin Rezoluția 36/67, de către Adunarea Generală a
Națiunilor Unite, pentru a fi aniversată, în fiecare an, în deschiderea sesiunilor din luna septembrie.
Este dedicată consolidării idealurilor de pace, atât în interiorul națiunilor și popoarelor, cât și între
ele.
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21 septembrie - Ziua mondială a păcii

Rezoluția 55/282 a ONU adoptată la 7 septembrie 2001 prevede ca, din anul 2002, Ziua mondială
a păcii să fie celebrată la o dată fixă, 21 septembrie.
Pentru a inaugura această zi, Clopotul Păcii este tras la Sediul Naţiunilor Unite, clopot care este
turnat din monede donate de copiii de pe toate continentele, mai puţin Africa, ca „un memento al
costului uman în război”. Pe inscripția de pe o parte se poate citi, „Trăiască pacea absolută în
lume”.

ONG-urile fac apel la Guvern pentru finanțarea publică a Programului
Școala după școală
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“Aproape 300.000 de elevi din învățământul primar și gimnazial din România învață în școli
defavorizate, cu risc ridicat de abandon. Din aproximativ 5000 de școli din țară cu învățământ
primar și gimnazial, primele 414 din listă sunt încadrate în clasa 1 de risc socio-educațional, adică
cel mai înalt grad de risc pe o scară de la 1 la 5. Pe lângă aceștia, mai sunt și copiii din creșe,
grădinițe, licee sau școli postliceale. Aceasta este dimensiunea reală a dezastrului din
preuniversitarul românesc în 2016.
Datele calculate de noi în prima zi a noului an școlar arată astfel:
– primele 100 din lista școlilor defavorizate însumează 23.246 elevi din ciclul primar și gimnazial
– primele 200 din lista școlilor defavorizate însumează 44.312 elevi
– primele 500 din lista școlilor defavorizate însumează 134.618 elevi
– primele 1000 din lista școlilor defavorizate însumează 282.701 elevi.

Școala Gimnazială Băcioiu din jud. Bacău e prima în listă, adică cea mai defavorizată școală din
țară, urmată de școlile din Târgu Ocna (jud. Bacău), Școala Profesională Gherla (jud. Cluj), Școala
gimnazială Bărbulești (jud. Ialomița) și Școala Gimnazială nr. 41 Iași. Ierarhizarea este făcută pe
baza listei școlilor cu risc socio-educațional realizată de Ministerul Fondurilor Europene cu
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, la care am lucrat și noi, Asociația Human
Catalyst. Lista completă va fi publicată săptămâna aceasta, ca anexă a ghidurilor POCU – FSE.” Laura Greta MARIN (Președinte, Asociația pentru Educație și Justiție Socială Human Catalyst).
În anul 2011, Programul “Școala după școală”, unul dintre cele mai eficiente instrumente de
combatere a abandonului școlar, a fost inclus ca necesitate în Legea Națională a Educației. În
același an, era reglementată prin Ordin de Ministru metodologia implementării programului în
școlile din România. Printre cele patru surse potențiale, actul legislativ menționa bugetul de stat ca
sursă de finanțare a Programului pentru copiii din grupurile defavorizate.
În septembrie 2016, după promisiuni repetate că va încerca să găsească soluții, Ministerul Educației
încă omite să introducă în bugetul de stat o linie specială pentru acest program. Este al șaselea an
școlar în care legea nu se aplică, iar responsabilii din Ministerul Educației refuză să ofere răspunsuri
clare la întrebările legate de măsurile pe care le are în vedere pentru rezolvarea situației. Pe acest
fond, Asociația Human Catalyst atrage din nou atenția asupra nerespectării legii și asupra
răspunsurilor evazive pe care Guvernul le dă cu privire la acțiunile concrete pe care le face pentru
punerea în aplicare a art. 58, alin. 4 din LEN.
Prin acțiunile sale din ultimii doi ani, Asociația pentru Educație și Justiție Socială Human Catalyst,
care militează pentru finanțarea Programului Școala după școală, s-a bucurat să vadă că acesta a fost
preluat în planul de măsuri antisărăcie. Astfel, Programul a devenit una dintre măsurile cheie
destinate combaterii abandonului școlar, pentru care sunt alocate cu prioritate fonduri structurale
(vezi POCU, Programul Școala pentru Toți). Ca urmare, sâmbătă, 10 septembrie, 2016, în atelierul
de lucru al Comitetului Coaliția Antisărăcie, reprezentanții Ministerului Educației au anunțat
intenția de a include programul Școala după Școală în bugetul de stat 2017, pentru un număr de 50
de școli.
“Actualmente, Programul SdS se aplică doar cu finanțare din partea părinților. Pe baza
metodologiei SdS îmbunătățite, pentru anul financiar 2017, adică din semestrul al doilea al anului
școlar, vom prevede la bugetul de stat al MENCS includerea SdS în cele 50 de școli care vor
beneficia de masa caldă din această toamnă. Am avut deja o discuție cu Ministerul de Finanțe în
acest sens.” Monica Anisie, secretar de stat MENCS, în cadrul atelierului din 10 septembrie.
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Până la concretizarea acestor intenții, Human Catalyst continuă acțiunile de lobby și advocacy
pentru susținerea programului SdS. În acest sens, semnalăm încă o dată riscul ca alocarea de resurse
din fondurile structurale, posibilă doar pentru un număr restrâns de elevi în raport cu problema
reală, să conducă inevitabil, la adâncirea discrepanțelor din sistem. De asemenea, derularea pe
termen limitat a proiectelor cu finanțare europeană nu garantează sustenabilitatea și eficiența pe
termen lung a efectelor pe care își dorește să le genereze, respectiv diminuarea ratei de abandon
școlar, ajunsă la aproape 20%. Aceste două argumente demonstrează că singura soluție pentru o
investiție sănătoasă și eficientă rămâne implicarea de urgență, activă și constantă a statului, prin

tratarea ca prioritate a programelor de de tip Școala după școală, cu susținere financiară de la
bugetul de stat.
“Încurajez și recomand ideea unui proiect necompetitiv în care școlile care nu vor beneficia de
competitive să poată implementa cu ajutorul MENCS programul Școală după Școală. ONG-urile
trebuie să sprijine MENCS să dezvolte un proiect necompetitiv pe această temă.” a declarat sâmbătă
în cadrul atelierului dl. Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene.
Demersul Human Catalyst este sprijinit prin scrisori de susținere trimise de peste 200 dintre cele
mai importante ONG-uri din România, în perioada 2015 – 2016
“Este o vorbă: ban la ban trage. Pare că e valabilă și pentru resursele publice. Școlile la care învață
copiii din « familii bune » au profesorii cei mai buni, băncile cele mai noi. În timpul ăsta, școlile din
marginea satului, la care învață copiii cu care nimeni nu poate face teme acasă, au profesori
suplinitori, acoperișul spart sau n-au nici bani de lemne. Profesorii ar face mai degrabă olimpici
decât educație remedială. Unul dintre motive este că cei din marginea satului au vocea slabă și nu îi
aude nimeni. Finanțarea publică a programului Şcoală după Şcoală pentru copiii din comunități
vulnerabile, ar fi un semn că au fost auzite vocile slabe și ar fi o șansă pentru copii, viitori adulți, de
a ieși din cercul vicios al sărăciei”. Oana Preda (Director Executiv, CeRe)
“În absenţa unui program guvernamental care să asigure accesul tuturor copiilor din sistemul de
educaţie din România la activităţi de tipul Şcoală după Şcoală, organizaţiile neguvernamentale au
preluat această responsabilitate, de cele mai multe ori cu finanţare internaţională. Prin Fondul ONG,
granturile Spaţiului Economic European 2009 – 2014, există 29 de proiecte care au desfăşurat
asemenea activităţi. Experienţa organizaţiilor care au sprijinit copiii aflaţi în dificultate să meargă în
continuare la şcoală poate fi multiplicată. Fără cineva care să îi ajute să îşi facă temele după ore,
aceşti copii nu reuşesc să progreseze. De cele mai multe ori, familiile lor sunt la limita sărăciei,
părinţii lucrează pe unde apucă, se confruntă cu probleme de delicvenţă sau consum de alcool. Rata
de abandon şcolar, în zonele defavorizate, este prea mare ca să nu devină o responsabilitate a
statului. Încurajăm autorităţile statului să ţină cont de experienţele celor care deja au dezvoltat şi
furnizat servicii de tipul Şcoală după Şcoală, să le multiplice şi să le facă accesibile fiecărei
comunităţi din România.” Ionuţ Sibian (Director Executiv, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii
Civile).
sursa: Romania pozitiva, 12 Sep 2016

Strategia națională ”O societate fără bariere pentru persoanele cu
dizabilități” pentru perioada 2016-2020 a fost aprobată
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Guvernul va stimula participarea activă a persoanelor cu dizabilități la viața comunității prin
creșterea accesibilității la mediul fizic, informațional și comunicațional, a calității serviciilor sociale
și printr-o mai bună monitorizare a respectării drepturilor acestora, conform Strategiei naționale ”O
societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” pentru perioada 2016-2020 și Planului
operațional privind implementarea acestei strategii, aprobate în ședința din 14 septembrie 2016 a
Executivului.

După publicarea în Monitorul Oficial, HG pentru aprobarea Strategiei naționale ”O societate fără
bariere pentru persoanele cu dizabilități” și Planul operațional se vor regăsi pe site-ul Autorității
Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.
sursa: www.gov.ro, 14 sept 2016

Proiectul de ordin pentru criteriile de incadrare a copiilor cu dizabilitati
in grad de handicap este pus în dezbatere de MMFPSPV
Adresa la care poate fi găsit proiectul este:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4587-2016-14-09proiect-ordin

Proiect ORDIN pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu
dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la
adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe
site, respectiv 14.09.2016 – 23.09.2016.

TEEN-FEST – un festival de teatru dedicat adolescenților
În perioada 25 septembrie – 1 octombrie va avea loc în București Teen-Fest, unul dintre cele
mai importante evenimente culturale dedicate adolescenților, organizat de Teatrul Excelsior.
Aflat anul acesta la cea de a doua ediţie, festivalul de teatru Teen-Fest este imaginat ca un
periplu parcus de tineri printr-un oraş ascuns al artelor.
Punctul de plecare îl constituie spectacolul de teatru profesionist, selecţia axându-se pe două
direcţii: spectacole care ating universul de procupări, probleme, teme de viaţă ale adolescenţilor –
Teen Attitude şi re-citiri regizorale ale textelor din marea dramaturgie, care fac parte din
programele de studiu ale adolescenţilor – Reborn Clasic.
Secţiunea Teen Social, realizată în parteneriat cu Centrul de Teatru Educaţional Replika şi cu
SUPER: Festivalul de Filme făcute de Adolescenţi, extinde universul tematic al evenimentului.
Astfel, spectatorii sunt invitaţi la o serie de evenimente dedicate artei educaționale și culturii
participative, care îmbină spectacolele de teatru social, cu filme, cărți înrudite tematic și dezbateri
deschise.
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Festivalul își propune nu numai să dedice evenimente tinerilor, dar și să îi implice în procesul
artistic. În acest fel, patru trupe de teatru ale adolescenţilor vor intra în dialog cu locuitorii oraşului,

prin scurte intervenţii teatrale realizate outdoor, în parcuri, centrul istoric şi alte locuri din oraş.
Secţiunea Teens in the spotlight va fi realizată în parteneriat cu Asociaţia T.E.T.A.

De asemenea, tinerii vor putea lua parte la o serie de ateliere de creative writing, fotografie şi
dans care îşi propun, la rândul lor, să aducă în lumină, prin intermediul energiilor creative ale
tinerilor, oraşul ascuns, oraşul fiecăruia.
Programul complet poate fi consultat aici: http://www.teatrul-excelsior.ro/excelsior-teen-festeditia-a-ii-a-25-septembrie-1-octombrie-2016
Evenimentul este realizat având drept partener Inspectoratul Şcolar al Municipului Bucureşti.
sursa: Romania Pozitiva, 14 septembrie 2016

Patru sportivi nevăzători, participanți la Jocurile Paralimpice, au alergat
mai repede decât campionul olimpic la 1500 de metri
Patru sportivi africani din probele atletice de semifond pentru nevăzători au trecut linia de sosire, în
finala paralimpică de 1500 de metri, cu timpi mai buni decât performanța de aur înregistrată pe
aceeași distanță, în cadrul Jocurilor Olimpice.
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Aurul olimpic în cursa masculină de 1.500 de metri a fost câștigată de americanul Matthew
Centrowitz. Timpul său - 3:50.00.
Cursa paralimpică T13 a fost câștigată de algerianul Abdellatif Baka, cu timpul de 3:48.29.

Argintul i-a revenit etiopianului Tamiru Demisse (3:48.59), iar bronzul, kenyanului Henry Kirwa
(3:49.59).
Toți cei trei medaliați, dar și fratele noului campion paralimpic, Fouad Baka, ocupantul locului
patru, au scos timpi mai buni decât cel care i-a adus aurul câștigătorului de la Jocurile Olimpice de
la Rio.
„N-a fost simplu să câștig aurul. Am muncit unul sau doi ani non-stop. Mi-a fost foarte, foarte
greu”, a declarat, după cursă, campionul Abdellatif Baka.
Jocurile Paralimpice se desfășoară la Rio, în perioada 7-18 septembrie 2016.
sursa: http://republica.ro/patru-sportivi-nevazatori-participanti-la-jocurile-paralimpice-au-alergat-mai-repede-decatcampionul-olimpic?utm_source=newsletter&utm_medium=li4623_mi129024, 16 sept 2016

TELUS International Europe va dona 100.000 USD către organizaţii nonprofit din România
Noul TELUS International Romania Community Board va distribui fondurile către proiecte
de sănătate şi educaţionale locale.

RENINCO - Buletin Informativ nr. 24, anul 4, saptamana 19 – 25 septembrie 2016

Page

7

Bucureşti – TELUS International Europe a lansat TELUS International Romania Community
Board, o iniţiativă de responsabilitate socială derulată de TELUS la nivel global, prin care compania
va distribui anual până la 100.000 USD către organizaţii non-profit din România, începând cu anul
2017.
“În numele întregii echipe TELUS International, mă bucur să pot extinde filosofia TELUS de a
dărui acolo unde trăim către iniţiativele de responsabilitate socială corporativă prin lansarea
TELUS International Romania Community Board, astăzi, în Bucureşti”, a spus Jeffrey Puritt,
Preşedinte al TELUS International. “Consiliul va reprezenta o resursă importantă de finanţare

pentru instituţiile caritabile din România care au nevoie cel mai mult de acest suport şi un motiv de
mândrie pentru membrii echipei TELUS International.”
TELUS International Romania Community Board va oferi finanţare pentru programe sociale
dedicate familiilor şi tinerilor, care se concentrează pe cel puțin unul dintre următoarele domenii:
sănătate, educaţie şi mediu. Consiliul este format din lideri de marcă ai comunităţii, precum şi
membri ai echipei TELUS International Europe, conduşi de către Preşedintele acestui consiliu, Eric
Stab, CEO al Engie România.
“Mă consider norocos că am fost ales Preşedinte al primului TELUS International Romania
Community Board, pentru că ştiu că vom ajuta organizaţiile nonguvernamentale să construiască o
ţară vibrantă, care vizează dezvoltarea durabilă și favorizează incluziunea socială. Aceasta este o
oportunitate incredibilă pentru noi de a-i ajuta pe cei care au nevoie, prin dedicarea timpului şi
energiei noastre, fiind susţinuţi de contribuţia financiară a celor de la TELUS”, a adăugat Eric Stab,
Preşedinte al noului Community Board.
Principalele criterii pentru a aplica pentru finanţarea oferită de TELUS International Romania
Community Board sunt următoarele: organizaţiile nonguvernamentale trebuie să fie înregistrate în
România, să propună un program specific care să implice tinerii sau familiile şi să utilizeze inovaţia
socială în abordarea unei probleme importante pentru societate. Mai mult, Consiliul va susţine
programe de artă şi cultură pentru următoarea generaţie de tinerii profesionişti şi iubitorii de artă şi
proiecte sportive, care promovează învăţarea şi educaţia. Programele care au nevoie de finanţare pot
fi înscrise printr-o platformă online dedicată, care se va lansa anul acesta şi care va fi disponibilă pe
site-ul http://community.telus.com/. Consiliul va analiza cu atenţie aplicaţiile şi va selecta acele
programe cu cel mai mare impact asupra comunităţii locale.
Informatii suplimentare http://telusinternational-europe.com/

Legătura dintre cei 7 ani de acasă și o viață împlinită
V-ați gândit vreodată că cei 7 ani de acasă influențează următorii 70? Felul în care copiii înțeleg și
îți insușesc realitatea înconjurătoare le determină viitorul. A se ‚limita’ la părerea părinților /
prietenilor / profesorilor / mass mediei nu mai este suficient – pot fi frânturi de adevăr, care vin la
pachet cu prejudecăți și alte informații incomplete.
Cu toții ne-am pus întrebarea „Cum pot avea succes?” Câți ne-am răspuns cu adevărat?
Răspunsurile nu stau numai în cărți…sau dacă am compila perspectivele a sute de autori, poate ca
da. Însă cât apucăm să citim într-o viață?
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Proiectul cultural Bookland Evolution, prin seria de conferințe organizate pentru tinerii de 14-24
ani, oferă liceenilor și studenților o oportunitate inedită de dezvoltare prin discuții libere, bazate
pe experiențe personale și interacțiune directă cu personalități marcante din România.
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Dacă am avea ocazia să îl avem în față pe omul pe care îl admirăm, pe cel care prin câteva vorbe ne
poate da vălul de pe ochi la o parte, pe cel care a reușit exact în domeniul care ne pasionează, nu-i
așa că am profita de această oportunitate?

Cea de-a 3a ediție a Conferințelor BookLand Evolution, sesiunea toamnă-iarnă, își redeschide
porțile pentru tinerii din București pe 19 septembrie 2016 la ASE, Facultatea de Marketing (sala
Aula Magna). De luni până vineri (19-23 septembrie), în intervalul orar 14:30 – 16:30, vor urca pe
scenă câte 3 profesioniști, care îi vor încuraja și motiva prin exemplu personal să facă alegerile
potrivite, povestindu-le despre provocarile care-i așteaptă dar care nu trebuie să-i oprească din a-și
continua drumul sau a-și asculta vocația.
Bucureștenii îi vor avea în fața lor, pregătiți să le răspundă la orice întrebare, pe: DOC, Daniela
Nane, Doina Rusti, Dragoș Muscalu, Florentina Opriș, Florin Grozea, Luana Ibacka, Matei Dima,
Mikey Haș, Paul Badea, Roxana Ciuhulescu, Șerban Huidu, Vasile Calofir și alții.
După sesiunea de primăvară-vară, Caravana Conferințelor BookLand Evolution se deplasează în
intervalul 19 septembrie – 30 noiembrie 2016 în alte 12 orașe din țară, poposind timp de o
săptămână în fiecare. Peste 500.000 tineri sunt invitați să se auto-descopere și să își lărgească
oportunitățile prin experiențele și ideile împărtășite de cei 400 profesioniști consacrați, care s-au
alăturat BookLand Evolution anul acesta.
Participarea la conferințe este GRATUITĂ.
sursa: Romania pozitiva, 17 septembrie 2016

Navă dispărută de 168 de ani, descoperită în stare perfectă de conservare
în Oceanul Arctic
Nava dispărută a exploratorului polar britanic Sir John Franklin, HMS Terror, a fost descoperită în
stare perfectă de conservare pe fundul Oceanului Arctic, anunţă cercetătorii.
Vasele HMS Terror şi HMS Erebus au dispărut în 1845, misterul dispariţiei lor lansând o căutare
neobosită - una dintre cele mai lungi din istorie - şi unele teorii bizare, una dintre ele susţinând că
echipajele au fost nevoite să recurgă la canibalism după ce au rămas izolaţi în Oceanul Arctic, în
apropiere de Nunavut.
La finalul anilor 1980 s-au descoperit cadavrele a trei dintre membrii echipajului, dar până acum nu
s-au găsit indicii despre nave.
O echipă a cercetătorilor a reuşit să privească resturile navei HMS Terror, cu ajutorul unei mici
camere subacvatice, scrie The Guardian.
"Am intrat în sala de mese, în unele cabine şi chiar în depozitul de alimente, unde am zărit o
conservă, două sticle de vin, mese şi etajere. Am găsit şi un birou cu sertarele deshise şi cu ceva
care se afla într-un colţ", povesteşte şeful echipei de cercetători.
"Nava este într-o atât de bună condiţie, încât geamurile există în trei din cele mai mari fereste din
cabina în care căpitanul Francis Crozier dormea şi muncea. Arată ca şi cum nava ar fi fost închisă
pentru iarnă şi s-ar fi scufundat. Totul era închis şi totul este intact. Mai mult, dacă ai scoate nava la
suprafaţa şi ai scoate toată apa din ea, probabil că ar pluti", mai spun cercetătorii.

RENINCO - Buletin Informativ nr. 24, anul 4, saptamana 19 – 25 septembrie 2016

Page

9

sursa: http://www.realitatea.net/nava-disparuta-de-168-de-ani-descoperita-in-stare-perfecta-de-conservare-inoceanul-arctic_1981368.html#ixzz4K9zwos8e

Start la reciclare, start la premii!
Cea de-a VI-a editie a programului ,,Baterel si Lumea Non-E" se va defasura in perioada 12
septembrie 2016 - 15 iunie 2017, iar pe langa premiile pe care si le pot alege
accesand www.magazinbaterel.ro in baza punctelor acumulate ca urmare a predarii deseurilor
electrice si bateriilor uzate, elevii indrumati de dascali se pot inscrie la urmatoarele categorii de
competitii: desene pentru gradinite, clasa pregatitoare si clasele I - IV, proiecte in echipe de minim
2 - maxim 5 elevi pentru clasele V - VIII si IX - XII, promovare in randul comunitatii la categoria
,,Baterel Ambasador", dar pot concura si pentru premiul de originalitate.
La finalul campaniei, primii 10 castigatori din fiecare palier de varsta si categorie de concurs vor
pleca in tabere tematice, iar selectia de 15 ambasadori va porni in cautarea unor aventuri extreme
intr-un parc de distractii renumit din Europa. De asemenea, scolile care vor obtine cele mai bune
rezultate la componenta de colectare deseuri electrice si baterii uzate, vor fi premiate cu dotari in
valoare de 1000, 800 si 500 de euro. Detaliile de inscriere si regulamentul complet al campaniei
sunt disponibile pe www.magazinbaterel.ro
Campania ,,Baterel si Lumea Non-E" este un proiect national de constientizare, responsabilitate
sociala si colectare selectiva, organizat de Asociatia Environ in parteneriat cu Asociatia Sistemul
National de Reciclare a Bateriilor (S.N.R.B.) si care se desfasoara sub Inaltul Patronaj al
Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor si
Padurilor.
sursa: www.stiriong.ro, 14 septembrie 2016
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Toti pentru unul, unul pentru toti!

