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Un băiat de 16 ani care nu putea să-şi lege şireturile a trimis o scrisoare către Nike
Share pe Facebook Share pe Twitter

In urma cu 3 ani, Matthew Walzer le-a scris celor de la Nike, rugandu-i sa-l ajute. Baiatul, pe-atunci
in varsta de 16 ani, nu se putea lega singur la sireturi din cauza paraliziei cerebrale.
“Ma pot imbraca singur, dar am nevoie de parinti pentru a ma incalta. Pentru un adolescent care
incearca sa isi castige independenta, este extrem de frustrant si uneori jenant”, scria atunci
Matthew.
Nike a reactionat imediat si designerul Tobie Hatfield a inceput sa lucreze direct cu el pentru a gasi
formula perfecta. Astfel, au inventat seria Flyease in care un arici plasat la spate poate fi deschis cu
o singura mana.
Matthew s-a ales astfel nu doar cu o pereche de incaltari care sa-i usureze viata si lui, dar si celor
aflati in aceeasi situatie, dar si cu o intalnire cu unul dintre idolii sai: Lebro
sursa: http://www.realitatea.net/un-baiat-de-16-ani-care-nu-putea-sa-si-lege-sireturile-a-trimis-o-scrisoare-catre-nikeraspunsul_1751032.html#ixzz3gmmxyMKz

Elevii români, medaliaţi cu argint şi bronz la Olimpiada Internațională de Științe ale
Pământului
Lotul olimpic al României a obținut două medalii de argint și o medalie de bronz la a IX-a ediție a
Olimpiadei Internaționale de Științe ale Pământului / "Internațional Earth Science Olympiad" –
IESO. Competiţia s-a desfășurat în Brazilia, în perioada 12-20 septembrie, potrivit Agerpres.
Medaliile de argint au fost cucerite de Alexandra Dima (clasa a XI-a — Liceul Internațional de
Informatică București) și Dan-Mircea Neagoe (clasa a X-a — Colegiul Național „Mircea cel
Bătrân” din Constanța).
Medalia de bronz a intrat în posesia lui Tudor-Cristian Cozma (clasa a X-a — Colegiul Național
„Emil Racoviță” Iași). Din lot a făcut parte și Maria Velicu, elevă în clasa a XII-a la Liceul
Internațional de Informatică din București.
La ediția din acest an a Olimpiadei Internaționale de Științe ale Pământului au participat 92 de elevi
din 23 de țări.
sursa: http://www.realitatea.net/elevii-romani-medaliati-cu-argint-si-bronz-la-olimpiada-interna-ionala-de-tiin-e-alepamantului_1794440.html#ixzz3mXMHl3KV

Administratia Obama sprijina integrarea timpurie a copiilor cu
dizabilitati in scoala
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Model de politici publice (in limba engleza) =
http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/earlylearning/joint-statement-full-text.pdf

Curs Evaluare functionala și interventie la copiii cu deficienta mintala,
Cluj-Napoca

INVITATIE
training in curs de creditare la
Colegiul Asistentilor Sociali din Romania si Colegiul Psihologilor din Romania
asistenti sociali - 6 credite
psihologi clinicieni si psihoterapeuti - 20 credite
EVALUARE FUNCTIONALA SI INTERVENTIE
LA COPIII CU DEFICIENTA MINTALA
8-9 octombrie 2015 - Cluj-Napoca
(Bonjour Conference - cartier Buna Ziua, str. Costache Negri nr. 1)
TEMATICA:
- Perspective multidimensionale de evaluare a copilului cu deficienta mintala
- Metode si tehnici de abordare a copilului cu nevoi speciale - Modelul Pedagogiei Curative
- Abilitati de consiliere a parintilor/apartinatorilor
- Rolul autocunoasterii in relatia cu copiii cu deficienta mintala si parintii/apartinatorii acestora
PROGRAM:
- 8 octombrie: 09.00-18.00
- 9 octombrie: 09.00-18.00
TAXA DE PARTICIPARE:
285 lei/persoana
include: accesul la curs; mapa de prezentare; consumatie pe parcusul pauzelor (cafea; gustari
sarate si dulci) si mesele de pranz; certificate de participare
INSCRIERE:
Va rugam sa trimiteti Fisa de inscriere* completata si dovada achitarii taxei de participare** pe
email contact@cisimprove.ro, pana in 2 octombrie 2015.
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DATE DE CONTACT:
Persoana de contact: Magda VLADUT
Telefon: 0744 668 536 Email: contact@cisimprove.ro

American Councils for International Education anunta lansarea
programului de burse FLEX si in Romania
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Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru
Educatie Internationala invita liceeni romani sa participe in programul FLEX.
Programul de schimb de experienta FLEX este finantat de catre Departamentul de
Stat al Guvernului Statelor Unite ale Americii si isi propune sa ofere liceenilor din
Romania ocazia de a trai in cadrul unei familii americane si de a studia intr-un liceu
american pe parcursul anului academic 2016-2017.

Ce este programul FLEX?
Programul FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite in 1992 iar acum se afla in cel de-al 24
lea an de existenta. In tot acest timp a oferit burse pentru peste 24.000 de liceeni din Europa,
Eurasia si Asia Centrala. Programul presupune un an intreg de schimb de experienta pentru tinerii
liceeni, in Statele Unite ale Americii. Obiectivul programului este sa promoveze intelegerea
reciproca intre cetatenii Statelor Unite si tarile din regiune, pentru ca liceenii sa invete mai multe
despre SUA si sa le prezinte americanilor tarile lor de origine. In 2016-2017, aproximativ 800 de
liceeni vor invata in SUA in cadrul programului FLEX. Fiecare bursier va locui timp de un an de
zile ca membru al unei familii americane si va studia intr-un liceu american.
Cine finanteaza programul?
Acest program de burse este finantat in totalitate de catre Guvernul Statelor Unite si administrat de
Biroul Educational si Cultural (ECA) din cadrul Departamentului de Stat, cu finantare de la
Congresul SUA. ECA incurajeaza intelegerea dintre cetatenii Statelor Unite si cetatenii celorlalte
state. Programele ECA includ si proiecte educationale si de training ce promoveaza legaturile
personale, profesionale si institutionale intre cetateni si organizatii din SUA si din strainatate.
Programul FLEX este sprijinit la nivel local de catre cetateni si licee din Statele Unite ale Americii
ce gazduiesc, educa si sprijina liceeni fara a primi vreo compensatie financiara.
Criterii de eligibilitate:
Competitia este deschisa liceenilor care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
 au cetatenie romana;
 sunt nascuti intre 1 Ianuarie 1999 si 15 Iulie 2001;
 sunt actualmente in clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a
 studiaza engleza in liceu;
 indeplinesc criteriile pentru a obtine viza SUA si nu au stat in SUA mai mult de 3 luni in
ultimii 5 ani
Aplica online pana pe 16 Octombrie https://ais.americancouncils.org/flex
sursa: www.stiriong.ro
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Asociatia Help Autism a lansat AHA KIDS – clubul dedicat filosofiei
invatarii prin joaca

"Fiecare copil este unic insa milioane de copii au fost identificati ca avand nevoi
speciale. Depasim etichetele si acceptam provocarea de a gasi impreuna solutii.
Acest loc de joaca este cel mai bun cadru in care copiii, cu orice nivel de abilitate,
sa se joace si sa exploreze." - Catalin Moisescu, administrator AHA KIDS

AHA KIDS este o companie, infiintata sub forma unei structuri de economie sociala, care isi
propune sa ofere servicii orientate catre familie, menite sa indeplineasca si chiar sa depaseasca cele
mai exigente cerinte ale parintilor.
Scopul nostru este de a oferi un loc de joaca unic, cu o mare varietate de jucarii educative si ateliere
de lucru diverse pentru veni in intampinarea nevoilor copilului intr-un mediu sigur si distractiv. Este
dovedit faptul ca cei mici invata prin joc iar eforturile noastre vizeaza tocmai acest aspect! Copiii
sunt angajati in activitati potrivite varstei si nevoilor lor, care ii vor ajuta la dezvoltarea gandirii
creative, a capacitatilor senzoriale, limbajului si imaginatiei.
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Clubul AHA KIDS a fost dezvoltat pentru a ajuta copiii, indiferent de capacitatile lor, sa se dezvolte
si sa invete. Specializata in lucrul cu copiii cu nevoi speciale, in deosebi cu cei care prezinta
tulburari din spectrul autist, echipa AHA KIDS se axeaza nu doar pe ingrijirea si dezvoltarea
capacitatilor acestor copii, ci si pe formarea abilitatilor copiilor tipici. Prin personalul nostru
specializat, format din psihopedagogi si educatori, activitatile si programele pe care le propunem
vrem sa ajutam la dezvoltarea celor mici pe toate planurile, de la comunicare, modelarea
comportamentului si interactiune sociala la motivatie, dezvoltare intelectuala, concentrare, autoingrijire si de ce nu, rezistenta fizica.

cu TSA, si fiind la randul nostru parinti, am inteles ca jocul este limbajul comun si ingredientul
esential in dezvoltarea oricarui copil. Prin furnizarea unui mediu axat in acelasi timp pe invatare si
joaca putem oferi experienta unui loc unic. AHA KIDS este un spatiu minunat pentru TOTI copiii,
de la cei aflati, in prezent, in terapie la cei care au nevoie doar de un loc bun de joaca." - Daniela
Bololoi, presedinte Asociatia Help Autism.
Clubul nostru a fost conceput punandu-se accent in principal pe invatarea spontana intr-un mediu
interactiv variat care incurajeaza dezvoltarea abilitatilor copilului prin stimularea imaginatiei si
evitarea rutinei. Misiunea noastra este sa cream un mediu incluziv cu servicii excelente si programe
de calitate, cu o atmosfera jucausa dar in acelasi timp educationala. Este ideal pentru parintii si
ingrijitorii care doresc sa isi expuna copiii unui mediu imaginativ si distractiv in care acestia se pot
juca, explora si invata. De la stimulare senzoriala la jocuri de puzzle si karaoke, ateliere de pictura,
colaj, olarit si fotografie, clubul nostru foloseste activitati pe baza de jocuri si jucarii pentru a
provoca trupul si mintea.
Centrul AHA KIDS va oferi nu numai echipamente atent selectate si un personal foarte bine instruit
ci si cursuri interactive, adaptate varstei, de: limbi straine, stiinte, IT, oratorie ori bune maniere.
Pentru zile de relaxare oferim ore deschise de joaca si chiar posibilitatea organizarii aniversarilor
sau petrecerilor private.
sursa: www.stiriong.ro

Sfânta Ana, Lacul Roșu sau Lacul Ucigaș. De unde vine numele lacurilor din
România?
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Lacul Sfânta Ana
Lacul Sfânta Ana este singurul lac de origine vulcanică din România, situat la o altitudine de 946
metri în masivul Ciomatu Mare, aproape de Tuşnad. Lacul Sfânta Ana a luat naştere pe fundul
craterului unui vulcan stins, denumit Ciomatu din masivul vulcanic Puciosu.

Lacul Sfânta Ana şi-a căpătat numele datorită legendelor locale. Prima legendă face referire la o
tânără, Ana, care, obligată de părinţi să se mărite din interes, a fugit în seara nunţii şi s-a aruncat în
acest lac, dispărând cu totul.
A doua face referire la rivalitatea dintre doi fraţi: cel care locuia în cetatea de pe acest loc a vrut să
îi demonstreze celuilalt că are o caleaşcă mai impozantă şi ca să ajungă la el a înhămat mai multe
fecioare din popor la caleaşcă. Acestea nu au putut să se urnească din loc din cauza greutăţii, motiv
pentru care bărbatul a început să le biciuiască cu furie. Una dintre fete, Ana, s-a rugat şi l-a
blestemat, iar ruga ei s-a împlinit. Imediat s-a pornit o furtună puternică, cu fulgere şi tunete,
cutremure, iar cetatea şi fratele tiran s-au scufundat în flăcări. În locul cetăţii, lacrimile fetelor au
format un lac albastru şi liniştit.
Lacul Roşu
Lacul Roşu se află în judeţul Harghita, este un baraj natural aflat la o altitudine de 980 m, într-o
mică depresiune montană. Numele de Lacul Roşu provine de la culoarea întunecată pe care o capătă
acesta, însă legenda îi mai spune şi Lacul Ucigaş.
De fapt există mai multe legende care înconjoară acest lac, însă cea mai cunoscută dintre ele atestă
numele primit de acesta ca Lacul Ucigaş. Legenda spune că în apropiere locuia o fată deosebit de
frumoasă, Estela. Ca în toate poveştile de mult apuse, aceasta se îndrăgosteşte de un tânăr fecior,
însă cei doi nu se pot căsători, deoarece el este trimis la armată şi nu se mai întoarce.
În aşteptarea lui, Estela urcă seara la izvorul din munte pentru apă. Acolo este văzută de un tâlhar,
care o îndrăgeşte imediat, o răpeşte şi o ascunde în munţi. Fata refuză să-i fie nevastă şi imploră
munţii să o apere, iar aceştia îi răspund printr-o furtună violentă, cu tunete şi ploi. Furtuna a măturat
totul în cale, a sfărâmat stânca şi fata şi tâlharul au rămas îngropaţi pe fundul lacului format.
O altă legenda spune că pe locul în care se află lacul se afla înainte o pajişte frumoasă, unde se
instalase o stână. La venirea furtunii, ciobanii şi animalele au fost surprinse acolo şi nu au mai avut
scăpare.
O altă legenda spune că terenul surpat de furtună ar fi acoperit un sat întreg, iar numele de Lacul
Roşu provine de la peisajul înspăimântător şi însângerat creat de apa rămasă după ploaie şi care a
acoperit rămăşiţele aşezării.
sursa: http://www.realitatea.net/sfanta-ana-lacul-ro-u-sau-lacul-uciga-voi-ti-i-de-unde-vine-numele-lacurilor-dinromania_1794859.html#ixzz3mXKDCNHl
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ONU: Liderii lumii au adoptat un plan ambițios de dezvoltare durabilă pentru
următorii 15 ani

Liderii lumii, reuniți în summit la ONU, au adoptat vineri, 25 septembrie 2015, un plan
ambițios de dezvoltare durabilă pentru următorii 15 ani, ale cărui costuri sunt estimate la mai
multe mii de miliarde de dolari anual, informează AFP și DPA.
Planul stabilește, pentru orizontul anului 2030, 17 obiective de dezvoltare durabilă, printre care
eradicarea sărăciei extreme, accesul universal la educație și la sănătate, promovarea femeilor,
reducerea inegalităților, combaterea încălzirii climatice.
Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a salutat 'un program care reflectă aspirațiile tuturor, de
pretutindeni, de a-și duce viața în pace, în securitate și demnitate, pe o planetă sănătoasă', cerând,
pentru un prim pas, 'tuturor guvernelor să adopte la Paris, în decembrie, un acord solid și universal
privind schimbările climatice'.
La rândul său, în discursul de vineri în Adunarea Generală a ONU, Papa Francisc a salutat în avans
acest plan, considerându-l 'un semn important de speranță', dar a avertizat că 'munca birocratică de
redactare a unor liste lungi de bune intenții' și 'angajamentele asumate solemn nu sunt suficiente'.
Noul plan urmează Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, care au vizat perioada 2000-2015 și
ale căror rezultate sunt mai degrabă contradictorii.
Noul plan, mai ambițios, se va aplica, pe baze voluntare, atât statelor dezvoltate, cât și celor în curs
de dezvoltare, și include obiective sensibile politic, precum buna guvernare.

RENINCO - Buletin Informativ nr. 25, anul 3, saptamana 28 septembrie – 4 octombrie 2015

Page

9

sursa: http://www.realitatea.net/onu-liderii-lumii-au-adoptat-un-plan-ambi-ios-de-dezvoltare-durabila-pentruurmatorii-15-ani_1797813.html#ixzz3mvAT6x4M

Ateliere de Creativitate la Muzeul Țăranului Român, 1 octombrie 2015 –
25 iunie 2016
Din octombrie, redeschidem Atelierele Muzeului pentru grădinițe, școli, licee, dar și pentru copiii
aduși de bone, bunici și/sau părinți.
Cu ce ne vom ocupa? Adăugăm la lista de anul trecut și ateliere noi. Pornind de la „materia” atât de
bogată a muzeului nostru și venind până în actualitatea cunoscută copiilor, deschidem ferestre și uși
observației și cunoașterii, imaginației. Atelierele – meșteșug al minții, sufletelor și mâinilor – le
punem la dispoziția celor care ne vor trece pragul.
Atelierele de creativitate de la Muzeul Național al Țăranului Român se desfășoară în perioada 1
octombrie 2015 – 25 iunie 2016.
Luni:
Ateliere pentru copii defavorizați – orele 10–15; informații și înscrieri la telefon: 021 317 9659
Marți:
Desen, picturi, colaj textil, broderie cu Ruxandra Grigorescu – orele 10.00 – 12.00; informații și
înscrieri la telefon: 021 317 9659
Ateliere cu Andreea Botezan – orele 14.00–15.30; informații și înscrieri la telefon: 0744. 685 075
octombrie: Pictură cu flori și mirodenii; noiembrie: Jonnas și Sunetul fermecat – o poveste
muzicală; decembrie: podoabe de Crăciun din ceară și lumânări
Miercuri:
Povești (re)inventate și jucate cu Raluca Oprea–Minoiu – orele 10.00–12.00; informații și înscrieri
la telefon: 021–317.96.61 + tasta 5
Atelier de hârtie manuală cu Răzvan Supuran – orele 10.00 – 11.30; informații și înscrieri la
telefon: 0728 516 800;
Desen, picturi, colaj textil, broderie cu Ruxandra Grigorescu – orele 13.00 – 15.00; informații și
înscrieri la telefon: 021 317 9659
Joi:
Desen, picturi, colaj textil, broderie cu Ruxandra Grigorescu – orele 10.00 – 12.00; informații și
înscrieri la telefon: 021 317 9659
Povești (re)inventate și jucate cu Raluca Oprea–Minoiu – orele 13.00 – 15.00; informații și
înscrieri la telefon: 021 317.96.61 + tasta 5
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Vineri:
„Povești cu urechi” cu Călin Torsan – orele 10.00 – 12.00; informații și înscrieri la telefon: 021
317 9659
Atelier de modelaj în argilă și ceară cu Ovidiu Simionescu – orele 13.00 – 15.00; informații și
înscrieri la telefon: 0737 346 872

Pictură pe sticlă cu Bogdan Herăscu – orele 10.30 – 11.30; informații și înscrieri la telefon:
0726.237.376.
Atelierul de sunet cu Sașa Liviu Stoianovici – orele 12.00 – 12.50 informații și înscrieri la telefon
0721 797 878, emailatelieredesunet@gmail.com
Atelier de țesături, croitorie și cusături cu Lidia Stareș – orele 10 – 18; informații și înscrieri la
telefon: 0722.798.284;
Cât costă?
4 lei de persoană sau gratuit pentru fundațiile responsabile de copiii cu dizabilități și dificultăți
sociale, la atelierele Ruxandrei Grigorescu, Ralucăi Oprea–Minoiu și la atelierul lui Călin Torsan.
15 lei de persoană pentru atelierele lui Bogdan Herăscu, Răzvan Supuran, Ovidiu Simionescu, Sașa
Liviu Stoianovici și al Lidiei Stareș și al Andreei Botezan.
sursa: www.muzeultaranuluiroman.ro

Studiul naţional "Ce ştiu românii despre drepturile lor"
Studiul naţional "Ce ştiu românii despre drepturile lor" a fost realizat de APADOR-CH pe un
eşantion de 1.564 de persoane de peste 18 ani pentru a stabili care este atitudinea şi experienţa
acestora cu privire la respectarea drepturilor omului şi discriminarea în România, dar şi percepţia
legată de activitatea şi rolul instanţelor naţionale şi al CEDO.
Odată cu prezentarea studiului, APADOR-CH a lansat şi primul site dedicat drepturilor omului –
www.drepturicivile.ro – o platformă interactivă care pune la dispoziţia cetăţenilor, organizaţiilor
neguvernamentale şi specialiştilor în domeniul juridic informaţii utile şi studii de caz care să ajute la
mai cunoaşterea mai bună a drepturilor civile în România.
sursa: Mediafax, 23 sepotembrie 2015
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Toti pentru unul, unul pentru toti!

