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Incepand de saptamana trecuta, organizatiile (persoane juridice) - membre RENINCO – si persoanele fizice au primit
un chestionar la care sunt rugate sa raspunda.
Chestionarul se aplica unui numar de peste 100 de organizatii ale persoanelor cu dizabilitati si urmareste sa
identifice caile de colaborare si sprijin astfel incat sa se consolideze miscarea de reprezentare a
persoanelor cu dizabilitati din Romania iar politicile publice din domeniul dizabilitatii sa poata fi
ameliorate substantial.
În cadrul acestui proiect și în funcție de disponibilitate, organizaţiile care raspund pot beneficia
direct de:
cursuri de formare
participare la decizii publice
sprijin pentru demersuri de lobby
date și studii pe tematica dizabilității
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Proiect TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu
dizabilităţi! – stiri

Timpul alocat chestionarului nu depaseste 30 minute.
Termenul de raspuns este: 30 septembrie 2014.
Adresa de trimis chestionarul completat este: arr@reninco.ro sau fax: 021 312 96 05.
Revenim asupra ideii ca, daca cunoasteti si interesul altor organizatii, nemembre RENINCO, pentru
domeniul dizabilitatii, rugam sa ne anuntati pentru a le include in aceasta ampla actiune.
Multumim!
Echipa RENINCO – arr@reninco.ro, site: www.reninco.ro

1 octombrie - Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an, în data de 1
octombrie.Cu această ocazie, Thoraya Ahmed Obaid, Directorul Executiv al Fondului ONU pentru
Populație ne reamintește cât de valoroși sunt oamenii, indiferent de vârsta lor, iar noi, românii ne
putem aminti de cunoscutul proverb "Cine n-are bătrâni să-și cumpere".
"Societățile trebuie să asigure creșterea calității vieții pentru persoanele în vârstă și respectarea
drepturilor lor, pentru a putea trăi în demnitate. Acest lucru este cu atât mai important în timpul
crizei financiare. Sunt necesare sisteme de securitate socială puternice care să furnizeze servicii, să
asigure un standard adecvat de viață și care să promoveze solidaritatea între generații", subliniază
reprezentanta ONU.
sursa://ro.wikipedia.org/wiki

Ce se poate întâmpla în România pe data de 1 Octombrie: "Aşa ne
vom exprima preţuirea şi recunoştinţa"
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Propunerea de lege a fost iniţiată de senatorul PNL Steliana Vasilica Miron, care susţine în
expunerea de motive că, potrivit aprecierilor Oficiului European de Statistică (Eurostat), aproape o
treime din cetăţenii UE vor avea vârsta de peste 65 de ani până în 2050.
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Senatorii au aprobat o iniţiativă legislativă prin care se instituie Ziua Bunicilor, aceasta urmând să
fie sărbătorită la 1 octombrie, dată care marchează şi Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice.

'Se poate îmbătrâni frumos dacă şi societatea din care facem parte e capabilă să înţeleagă nevoile
vârstei a treia şi problemele cu care se confruntă. (...) Prin această lege, vrem să exprimăm preţuirea
şi recunoştinţa societăţii pentru stăruinţa depusă de bunici în educarea generaţiei în creştere,
asigurând succesiunea păstrării tradiţiilor şi valorilor naţionale', se arată în documentul amintit.
Potrivit senatorului liberal, şi în alte ţări sunt sărbătoriţi bunicii, aşa cum se întâmplă în Franţa
(prima duminică din luna martie), în Irlanda (25 aprilie) sau în Republica Moldova (25 septembrie).
Iniţiativa legislativă dă posibilitatea Parlamentului, Guvernului şi autorităţilor publice centrale şi
locale să organizeze, în data de 1 octombrie, manifestări publice pentru sărbătorirea Zilei Bunicilor.
'Fondurile destinate organizării acestor evenimente pot fi asigurate din bugetele locale sau din
bugetul autorităţilor şi instituţiilor publice', se precizează în textul propunerii de lege.

5 octombrie 2014 - Ziua Mondiala a Educatiei
La 5 octombrie 1966, cu ocazia Conferintei Interguvernamentale speciale tinute la Paris, cu
participarea OIM si UNESCO, a fost adoptata Recomandarea privind statutul cadrului didactic.
Aceasta a devenit unul dintre cele mai importante instrumente internationale menite sa aduca
imbunatatiri profesiei de dascal.
De atunci, s-a hotarat ca data de 5 octombrie sa fie dedicata cadrelor didactice, pentru a li se da
reputatia pe care o merita, pentru a sensibiliza intreaga lume, tinandu-se cont de rolul esential pe
care-l joaca dascalii, in formarea de noi si noi generatii.
http://www.ziare.com/articole/ziua+educatiei

Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu
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Situat in Sectorul 1, pe Strada Bulevardul Lascar Catargiu, la nr. 21, este locul ideal pentru o prima
intalnire. Aici ai ocazia de a vedea si intelege fenomenele Terrei, iar, daca nu ai starea necesara
acumularii de noi informatii, poti doar sa privesti stelele si sa iti pui dorinte. Oricum ar fi,
Observatorul Astronomic este unul dintre muzeele Bucrestiului despre care putina lume a auzit, deci
vei gasi liniste si informatii savuroase. Mai mult, intrarea la acest muzeu este libera in fiecare prima
sambata a lunii.
Ce poate fi romantic decat sa privesti stelele alaturi de alesul inimii tale? Noi iti propunem sa faceti
mai mult de atat: sa mergeti la Observatorul astronomic Amiral Vasile Urseanu si sa va minunati de
comorile Universului si, in acelasi timp, sa invatati lucruri noi despre sistemul nostru solar. Pentru
aceasta, trebuie sa ajungeti pe Bulevardul Lascar Catargiu 21 si sa platiti 5 lei de persoana pentru
bilet.
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Cea mai mare biserică de lemn din lume se află în Maramureş
Cultură & Artă

Maramureşul se poate lăuda, printre altele, cu cea mai înaltă biserică de lemn din lume. Este vorba
despre Mănăstirea Săpânţa-Peri din localitatea Săpânţa (ajunsă celebră şi datorită crucilor care
compun Cimitirul Vesel). Cu o înălțime maximă de 75 m, biserica mânăstirii Săpânța-Peri se
situează în prezent pe locul 3 între lăcașurile de cult din România, după catedrala din Timișoara și
biserica Sf. Mihail din Cluj.
Istoria acestei mănăstiri o spune chiar preotul Grigore Luţai, cel care a sfinţit locul de mănăstirea la
începutul anilor 1990: “Noi suntem pe malul Tisei. Dincolo este Subkarpatia, trei părţi din
Maramureş sunt în Ucraina. A existat o mănăstire veche, din timpul lui Bogdan în 1391, prima
ctitorie a Drăgoşeştilor. Un simbol românesc care era dependent de Constantinopol. În timpul lui
Antonie al IV-lea, ea s-a distrus iar acolo sunt numai ruine şi eu am sfinţit în 1991 locul de
mănăstire. Dumnezeu ne-a ajutat să ctitorim o mănăstire din lemn de stejar în stil maramureşean, cu
înălţimea de 75 m cu tot cu cruce, structurată pe trei nivele. Suprafaţa era de 21 de hectare, era o
livadă acolo de peri şi de aici Săpânţa Peri. Exista o moară pe apă care ţinea tot de mănăstirea Peri,
multe cărţi traduse în limba română. Este cea mai înaltă mănăstire din Europa, 75 m înălţime”.
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Mănăstirea Săpânța Peri a fost înființată în anul 1997, în hotarul satului Săpânța, din dorința de a
reînnoda tradiția istorică a vechii Mănăstiri Sfântul Arhanghel Mihail, din Peri, Maramureș, astăzi
pe teritoriul Ucrainei. Ctitorită de părintele paroh Grigore Lutai, după planurile arhitectului Dorel
Cordoș, Mănăstirea Săpânța Peri a primit, din anul 2005, o obște de maici, care a continuat lucrările
de construcție începute anterior.
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Potrivit Wikipedia, în anul 1391, nepoții lui Dragoș Vodă au dăruit Mănăstirii Săpânța-Peri terenuri
și bunuri, fiind ridicată o biserică din piatră. Timp de 312 ani, în această biserică din piatră și-a avut
sediul Episcopia Română a Maramureșului. Mănăstirea purta pe vremea voievozilor Dragoșești
hramul Sfântul Arhanghel Mihail. La Săpânța-Peri au fost traduse și copiate în română pentru prima
dată „Psaltirea”, „Evanghelia”, „Legenda duminicii”, „Codicele Voroțean” și „Faptele Apostolilor”.
Pecetea timpului a dus la distrugerea mănăstirii în anul 1783.
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Biserica în stil maramureșean a mănăstirii a fost placată, inițial, cu 8,5 kilograme de aur, iar crucea,
înaltă de șapte metri, la rândul ei, învelită cu patru kilograme de aur. Construcția se află pe malul
Tisei și fost realizată între anii 1998 și 2003. Turla mănăstirii este vizibilă de la o distanță de cinci
kilometri peste Tisa și poate fi admirată de românii din Transcarpatia, regiune a Maramureșului
istoric rămasă în Ucraina. În prezent mănăstirea găzduiește 6 măicuțe, stareță fiind monahia Agnia
Ciuban.
http://www.voceatransilvaniei.ro/cea-mai-mare-biserica-de-lemn-din-lume-se-afla-maramures-vezi-ce-inaltime/
Dragos Hojda

Dinozaurii din Râşnov, pe cale de... apariţie!
Alţi 18 dinozauri în mărimi naturale au apărut, zilele trecute, în viitorul parc tematic ce se
construieşte lângă Cetatea din Râşnov.
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Dinozaurii din parcul tematic de la Râșnov
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Cea mai mică specie de dinozaur care a pășit pe Terra măsura doar 30 de centimetri
Întins pe un hectar şi jumătate, Jurassic Park-ul braşovean găzduieşte în prezent 32 de machete ce
înfăţişează cele mai vechi creaturi care au populat planeta în urmă cu milioane de ani.
Între acestea se află şi cea mai mică specie de dinozaur din istorie - de doar 30 de centimetri -, dar
totodată printre cele mai longevive, rezistând pe Pământ mai bine de cinci milioane de ani. Macheta
lui a fost prezentată ieri în premieră mondială.
Un alt element unic în lume îl reprezintă tehnologia prin care au fost realizaţi ochii unora dintre
reptilele-gigant, manual, prin zeci de mii de puncte.
Efectul rezultat este acela că, deşi este static, ochiul dinozaurului lasă impresia că îl urmăreşte tot
timpul pe vizitator. Luna viitoare, va ajunge la Râşnov ultima serie de machete - încă 14 dinozauri iar parcul va fi inaugurat oficial pe 4 aprilie 2015.
sursa: http://www.libertatea.ro/detalii/articol/dinozaurii-din-rasnov-cale-aparitie-507376.html#ixzz3DqKjzsge , articol
postat de Iulian Cuibar, 16 septembrie 2014

GALA PERSOANELOR CU DIZABILITATI – a 5-a editie!
Au început înscrierile în cadrul celei de-a 5-ea ediții a Galei Persoanelor cu Dizabilități,
evenimentul organizat de ActiveWatch și Fundația Motivation, coproducător fiiind TVR1. Scopul
acestei Gale este de a ilustra publicului beneficiile pe care le are societatea ca urmare a integrării
persoanelor cu dizabilități: în învățământul de masă (școli normale) / pe piața muncii / în viața
culturală (acces facil / liber) și în politici publice. De aceea, și în acest an, se urmărește prezentarea
către public de cazuri de succes și modele de bune practici și remarcarea acelora care sprijină
persoanele cu dizabilități, în cinci direcții: Incluziune scolara, Angajare, Accesibilizare, Sustinerea
tematicii in mass-media, Exemplu personal.
Anul acesta, organizatorii propun un nou regulament de concurs, înscrierile în cadrul competiției
vor fi făcute cu ajutorul ONG-urilor care se adresează persoanelor cu dizabiliăți. Regulamentul
competitiei poate fi consultat la adresa http://www.incluziune.org/competitie/regulament, iar
criteriile de jurizare sunt disponibile online : http://www.incluziune.org/competitie/criterii-dejurizare.
La finalul perioadei de înscrieri, organizatorii Galei vor selecta cele mai bune 5 candidaturi pentru
fiecare categorie, care vor deveni nominalizările din cadrul evenimentului.
sursa: www.incluziune.org/competitie
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Beneficiile strugurilor
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În primul rând, conţin resveratrol. Acesta este o substanţă antioxidantă care luptă împotriva
îmbătrânirii. Resveratrolul mai are un efect: ne protejează vasele de sânge şi îmbunătăţeşte funcţia
de producere a insulinei.
Deoarece conţin polifenoli, strugurii negri protejează inima şi previn formarea cheagurilor de sânge.
Strugurii de orice culoare ajută la buna funcţionare a ficatului, stimulează funcţionarea acestuia.
Strugurii sunt foarte bogaţi în fibre şi minerale, drept pentru care sunt un laxativ excelent. Datorită
acestui lucru, ei au proprietăţi puternic purificatoare, diuretice şi depurative. Cine vrea să facă o
cură de detoxifiere a organismului, poate începe cu strugurii.
Nu sunt, în schimb, recomandaţi neapărat în curele de slăbire. Strugurii au un aport de 72 kcal/100g,
oferă organismului foarte multă energie.. Şi pentru că sunt bogaţi şi în vitamina B le sunt de ajutor
sportivilor, pe care îi ajută să îşi menţină tonusul muscular.
Ar mai trebui să mai ştiţi ceva: mâncaţi întotdeauna strugurii cu coajă şi cu sâmburi. Coaja
concentrează cele mai multe substanţe valoroase iar sâmburii conţin un ulei care reduce
colesterolul.
sursa:http://www.realitatea.net/fresh-refresh_1524993.html#ixzz3DNklTBx9, autor Alexandra Păcuraru

Semne de carte – continuare din numarul trecut
Semn de carte din resturi de materiale
Cum poti imbina croitoria si pasiunea pentru lectura? Simplu: iti confectionezi un semn de carte
trendy din resturi de materiale textile cu imprimeuri care mai de care mai fermecatoare. Daca ti-ai
confectionat de curand o noua rochie sau bluza, cu siguranta ti-au ramas bucati de material pe care
este pacat sa nu le reciclezi!
Ai nevoie de:
- material textil imprimat;
- panglica;
- ata si ac (sau masina de cusut);
- foarfeca zigzag.
Pasii pe care trebuie sa ii urmezi:
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1. Taie doua bucati de material de aceleasi dimensiuni (15x5 cm, de exemplu).
2. Suprapune bucatile de material astfel incat imprimeurile sa fie orientare spre exterior.
3. Creeaza un tiv la aproximativ 1/2 cm de marginea materialului, lasand unul dintre capete necusut,
pentru a putea pune panglica.
4. Taie marginile semnului de carte cu foarfeca zigzag .
5. Introdu intre cele doua bucati de material panglica de culoarea dorita si apoi tivuieste si partea
aceea a semnului de carte, avand grija sa prinzi bine bucatile de material.
6. Taie varful panglicii in "V" si foloseste caldura de la o flacara pentru a scapa de firele desirate
(atentie, insa, sa nu pui direct in foc materialul).
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Semn de carte din agrafe pentru hartie
Oricine are acasa cateva agrafe colorate pentru hartie, cu ajutorul carora se pot confectiona niste
semne de carte absolut superbe.
Ai nevoie de:
- agrafe pentru hartie;
- panglici de culoarea dorita.
Pentru a realiza acest semn de carte simpatic, nu trebuie decat sa legi niste panglici de 5 cm lungime
si 1 cm latime de varful unor agrafe mai mari pentru hartie. Nu iti ia mai mult de cateva minute, iar
efectul vizual este foarte placut, dupa cum poti vedea.
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Nu trebuie sa te limitezi doar la fundite prinse de agrafe, ci poti sa faci tot felul de forme si modele
haioase din hartie, pe care apoi sa le lipesti de acestea si sa obtii niste semne de carte dragalase.
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Cu doar putina imaginatie si indemanare, iti poti face niste semne de carte handmade reusite, cu
care sa iti decorezi indragitele carti .
http://www.divahair.ro/timp_liber/3_semne_de_carte_pe_care_ti_le_poti_face_singura/2/

-

-

-
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Cel mai inalt pas din Carpatii Romanesti este Pasul Urdele, din Muntii Parang: 2141m.
Marea Sargasso este o regiune din mijlocul Oceanului Atlantic de Nord, inconjurata de
curenti oceanici. Este singura mare care nu are coasta. La vest este marginita de Golful
Stream, la nord de Curentul Alantic de Nord, la est de Curentul Canarelor iar la sud de
Curentul Atlantic Ecuatorial de Nord. Marea este numita dupa algele sargase care au
particularitatea de a pluti acumulandu-se la suprafata.
Cea mai lunga pestera din Romania este pestera Humpleu din Cluj, in apropiere de
Rachitele. Dupa ultimele cercetari se pare ca e mult mai intinsa decat Pestera Vantului, din
Bihor.
Lacul Siutghiol, cunoscut si sub denumirea de lacul Mamaia, este alimentat cu apa de
izvoarele existente pe fundul lacului. Acesta este o laguna aflata in partea stanga a statiunii
Mamaia. Denumirea de Siutghiol vine de la cuvantul de origine turca Sütgöl = Lacul
laptelui/de lapte, referindu-se la culoarea alba a calcarului.
Polul ploii din Romania se afla la Stana de Vale, pe versantii vestici ai Muntilor Apuseni, la
circa 1 100 m altitudine, unde se inregistreaza anual 1 604 mm.
Recordul temperaturii minime absolute a fost de -38,5 °C, inregistrat la 24 ianuarie 1942, in
cea mai geroasa luna a secolului XX, la Bod, langa Brasov.
Cea mai veche harta a tarii noastre are varsta de peste 400 de ani. Ea a fost lucrata la Brasov,
in anul 1542, si este opera sasului Ioan Honterus, care a desenat-o, a gravat-o pe o placa de
lemn si apoi a tiparit-o in atlasul sau personal denumit “Rudimenta Cosmographica”.
Localitatea cu cel mai scurt nume este „A” si se afla atat in Norvegia, cat si in Suedia. In
limba scandinava, „A” inseamna „rau”.
Marea Neagra este un rest din Marea Sarmatica, aceea care cu 50 de milioane de ani in urma
se intindea din centrul Asiei si pana in centrul Europei.
Irlanda este singura tara europeana in care nu exista serpi.
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Stiati ca..?
-

-

Toti pentru unul, unul pentru toti!
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Barajul Hoover din SUA a fost proiectat ca sa reziste pentru cel putin 2.000 de ani. Cimentul
folosit la ridicarea impresionantei constructii nu se va intari complet decat peste 500 de ani.
Lacul Capra este un lac glaciar, aflat la o altitudine de peste 2200 de metri, pe versantul
sudic al Munţilor Făgăraş, cu o suprafaţă de aproximativ 18,000 de metri pătraţi şi o
adâncime de 11 metri.
Cea mai intinsa (mare) tara din lume este Rusia, cu o suprafata de 17,075,400 de kilometri
patrati.
Indonezia este cel mai mare arhipelag, are peste 13 700 de insule.
Orasul situat la cea mai mica altitudine din Romania este Sulina, din Delta Dunarii (4 m).
Cea mai mare productie de vanilie este obtinuta in Madagascar.
Cea mai mare productie de piper se obtine in India.
Cea mai mare producatoare de ceai de pe glob este India.
Cea mai mare producatoare de cafea este Brazilia.
Cea mai mare productie de curmale se obtine in Irak.
Cea mai mare productie de bumbac se obtine in China.
Cel mai populat oras din Europa este Moscova.
Cel mai lung rau din Europa este Volga.
Cel mai mare desert de pe planeta este Sahara.
Temperatura maxima absoluta a Romaniei a fost de 45,5 grade C.
Temperatura maxima absoluta a planetei Pamant a fost 58 grade C.
Cei mai scunzi munti din Romania sunt Muntii Macin din Podisul Dobrogei, atingand o
altitudine de 467 metri.
Fluviul Dunarea isi are originea in doua mici izvoare, Breg si Brigach, de pe povarnisurile
estice ale muntilor Padurea Neagra.
Dunarea este al doilea fluviu ca lungime din Europa (dupa Volga, Rusia, 3.690 km) si al 29lea din lume, avand o lungime totala de aproximativ 2.850 de kilometri.
Localitatea din Romania care are cea mai lunga denumire este un sat din judetul Brasov:
Statiunea Climaterica Sambata (27 de litere).
Singura data din istorie cand a nins in Desertul Sahara a fost in 18 febr 1979.
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