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Manifest către copiii României

Solomon Marcus
MĂCAR O DATĂ PE ZI
Măcar o dată pe zi,
Că te mişti şi că priveşti,
Ca pe mari evenimente
Să înveţi să le trăieşti.
Precum trupul în mişcare
E ferit de-anchilozare,
Mintea trebuie şi ea
Mereu a se-mprospăta.
Fiecare dimineaţă,
Un nou început de viaţă.
Nevoia de-a-nţelege
Să-ţi rămână mereu lege.
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Ce înseamnă «a-nvăţa»?
Oare doar a memora ?
Fără dreptul de-a-ncerca,
De-a greşi, de-a eşua,
Nu cu mintea altuia,
Ci cu judecata ta,
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Întrebarea şi mirarea
Să-ţi fie pâinea şi sarea
Cuvântu-n carte citit
Sau de oricine rostit
Cu-atenţie să-l judecăm,
Cu respect să-l suspectăm :
Spunem nu? Îl acceptăm?
Avem dreptul la-ndoială
Şi acasă şi la şcoală!

Tu nu vei avea să ştii
Ce înseamnă «a trăi»
Iar ce crezi că-i viaţa ta
Va fi viaţa altuia.
Numai astfel înţeleasă
Învăţarea-i serioasă,
Pentru că e loc în ea
Pentru joc, pentru visare,
Joc de-a v-ati ascunselea
Ca-n copilăria ta.
Care-i locul tău în lume?
Nu doar nume şi prenume,
Ci român şi european,
Chiar planetar cetăţean?
Cum să fii OM cu O mare,
Dincolo de-orice hotare?
Cum să te-mbeţi de cultură,
Artă şi literatură?
Ştinţă şi filosofie,
Muzică, tehnologie?
Şi, peste toate-aceste
Tot mai înalte creste,
Să simţi o adiere de vânt cald
În preajma
Sufletului tău înalt! - Solomon Marcus, oct 2015
Solomon Marcus s-a născut la Bacău iar după absolvirea studiilor liceale a urmat
cursurile Facultății de Matematică din cadrul Universității București. A obținut ulterior titlurile
științifice de doctor în matematică și doctor docent. Profesorul Solomon Marcus este autor a
numeroase studii interdisciplinare, de cărți ce privesc utilizarea matematicii în lingvistică, în
analiza teatrală, în științele naturale și sociale s.a. Cărțile sale au fost traduse în multe țări ale
lumii. A publicat peste 50 de volume în România și care au fost traduse în mai multe limbi
din Europa și nu numai și aproximativ 400 de articole în reviste științifice sau de specialitate.
Opera sa a fost citată de peste 1.000 de autori. În anul 2001, matematicianul Solomon Marcus a
fost ales ca membru titular alAcademiei Române.
http://www.romaniacurata.ro/manifest-catre-copiii-romaniei/?utm_source=newsletter&utm_content=Newsletter-26955220151026&utm_campaign
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Jurnal de Fapte Bune isi propune sa sustina talentul si performanta copiilor al caror vis de a atinge
succesul este blocat de neajunsurile financiare.
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Jurnal de Fapte Bune – ajutor pentru copiii talentati fara posibilitati
financiare

Depunere pana la: 15.12.2015
Buget: 192.000 RON
Jurnal de Fapte Bune ofera un ajutor real, pe durata unui an intreg, copiilor talentati, cu posibilitati
financiare reduse. Bursele lunare de 1.000 de RON au fost gandite astfel incat sa acopere costurile
necesare pregatirii si sustinerii unor activitati variate. In plus, prin Jurnal de Fapte Bune vom face
cunoscute povestile tuturor copiilor inscrisi.
Astfel, cat mai multi sustinatori vor putea sa se implice, fie prin donatii constand in bani sau
echipamente, fie oferind ghidare in dezvoltarea talentului.
Copiii si adolescentii care nu au implinit 18 ani si care au performante dovedite in urmatoarele
domenii: Sport, Arta, Muzica, competitii scolare, se pot inscrie pe platforma, spunandu-si povestea.
Proiectul isi propune sa sustina copiii talentati proveniti din familii al caror venit lunar net/membru
de familie, nu depaseste 700 RON. Aceasta conditie este obligatorie pentru inscriere.
Inscrierile se incheie pe data de 15 decembrie 2015.
Copiii selectionati, desemnati castigatori, vor primi o bursa lunara in valoare de 1000 RON/ luna pe
o perioada de 12 luni.
Aceasta suma trebuie cheltuita pentru dezvoltarea potentialului copilului (relevate prin povestirile si
documentatia incarcate pe platforma) si poate acoperi participarea la competitii, taxe de club
sportiv, antrenamente sau ore de studiu, cantonamente, achizitia de echipamente, instrumente,
functie de domeniul fiecaruia.
Suma va fi acordata de Asociatia Pentru Familie doar reprezentantului legal, in baza unui contract
de sponsorizare cu clauze clare de cheltuire a sumelor si decontarea lor. In cazul nerespectarii
conditiilor contractuale, sprijinul poate fi retras unilateral.
Valoarea totala a burselor ce pot fi acordate copiilor desemnati castigatori in perioada 5 octombrie –
31 decembrie 2015 este de 192.000 RON.
Aditional, vor fi acordate burse suplimentare, astfel:
– 3 burse/luna in valoare de 2.250 de lei fiecare, pentru profesori si antrenori care au dovedit
implicare deosebita in pregatirea copiilor si sustinerea lor la inscrierea in cadrul proiectului;
– 2 burse in valoare de 15.500 de lei fiecare, pentru echipele de copii cu performante deosebite in
aria lor de pregatire (la nivel de echipa)
Valoarea totala a burselor suplimentare ce pot fi acordate in perioada 5 octombrie – 31 decembrie
2015 este de 51.250 RON.
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Publicat de Finantare.ro la 26 octombrie 2015 in Catalog Granturi
Sursa: http://www.finantare.ro/jurnal-de-fapte-bune-ajutor-pentru-copiii-talentati-fara-posibilitati-financiare.html

Promovarea diversitatii

Pentru prima data intr-o reclama a unui lant de magazine national din SUA apare o fetita cu
dizabilitati. Fetita poarta costumul Elzei din filmul de desene animate Frozen. Acest lant de
magazine afirma ca promoveaza diversitatea umana de peste 25 de ani.
In 2012, de exemplu, a fost inclusa imaginea unui baiat cu sindromul Down in 2012. Purtatorul de
cuvant al lantului comercial a afirmat ca acest poster a for vazut de zeci de milioane de americani.
sursa: http://www.disabilityscoop.com/2015/10/27/target-ad-model-disability/20905/

RENINCO - Buletin Informativ nr. 30, anul 3, saptamana 9 – 15 noiembrie 2015

Page

5

Când a apărut viaţa pe Pământ? Cercetătorii au găsit răspunsul într-un cristal de
zircon

Un cristal străvechi de zircon, descoperit în statul Australia de Vest, ar putea fi dovada
faptului că viaţa a apărut pe Terra în urmă cu 4,1 miliarde de ani, cu aproximativ 300 de
milioane de ani mai devreme decât credeau oamenii de ştiinţă, potrivit unui studiu realizat
recent.
Cercetătorii de la Universitatea Stanford şi cei de la Universitatea California din Los Angeles
(UCLA) au anunţat că au găsit în Jack Hills, Australia, aproximativ 10.000 de cristale de zircon,
vechi de mai multe miliarde de ani, iar unul dintre acestea conţine un depozit de carbon vechi de 4,1
miliarde de ani.
Marja de eroare a acestei estimări este de plus sau minus 10 milioane de ani, relatează Mediafax.
"Includerea sa (a depozitului de carbon, n.r.) într-o carcasă de zircon complet etanşă, lipsită de
crăpături, demonstrează că nu a existat nicio contaminare ce ar fi putut fi cauzată de un proces
geologic... (şi) ar putea fi dovada faptului că viaţa de pe Terra îşi are originea în urmă cu 4,1
miliarde de ani", au afirmat autorii acestui studiu, publicat, luni, în Proceedings of the National
Academy of Sciences.
Oamenii de ştiinţă au folosit urme fosilizate pentru a formula teoria potrivit căreia viaţa a apărut pe
Terra în urmă cu 3,8 miliarde de ani, sub forma unor vieţuitoare unicelulare. Se crede că oamenii au
apărut pe Pământ în urmă cu doar 200.000 de ani.
sursa://www.realitatea.net/cand-a-aparut-viata-pe-pamant-cercetatorii-au-gasit-raspunsul-intr-un-cristal-dezircon_1813853.html#ixzz3pZ6NGHPF

Târgul Internaţional GAUDEAMUS
Ediţia cu numărul 22 a Târgului Internaţional GAUDEAMUS - Carte de învăţătură, cel mai
longeviv şi mai îndrăgit eveniment dedicat cărţii, din ţara noastră, va avea loc în perioada 18 - 22
noiembrie în Pavilionul Central Romexpo.
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Preşedintele a promulgat legea tichetelor sociale pentru grădiniţă

Legea privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate a fost promulgată de Preşedintele României prin Decretul 782 / 28 octombrie 2015.
Legea preia, la nivel de metodologie, mecanismul programului Fiecare Copil în Grădiniţă (FCG),
pilotat în ultimii 5 ani de Asociaţia OvidiuRo în 43 de comunităţi din România. Astfel, conform
unei evaluări iniţiale a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,
111.000 de copii din familii defavorizare vor putea beneficia de tichete sociale condiţionate de
prezenţa la grădiniţă.
Ministerul Muncii estimează costul anual al tichetelor sociale, suportat de la bugetul de stat prin
cotele defalcate de TVA, la 39 de milioane de lei. Prin intermediul acestei legi, familiile
defavorizate primesc tichete sociale (în valoare de 50 de lei pe lună pentru fiecare copil de vârstă
preşcolară), condiţionate de prezenţa zilnică la grădiniţă a celor mici. Stimulentul educaţional
încurajează comportamentele pro-educaţie şi motivează familiile defavorizate să îşi înscrie şi să îşi
aducă zilnic copiii la grădiniţă. Prin facilitarea accesului la educaţie timpurie, cei mai săraci copii au
acum şanse mai mari să se înscrie la şcoală la momentul potrivit, să aibă rezultate bune şi să nu
abandoneze timpuriu şcoala.
,,Viziunea care a stat la baza acestui program a fost ca fiecare copil sărac din România să
beneficieze de educaţie preşcolară de calitate. Mă bucur că suntem mai aproape ca oricând de
momentul în care uşa grădiniţei va fi deschisă pentru toţi copiii din România. Urmează etapa
clarificării normelor de implementare care vor avea la bază metodologia Fiecare Copil în
Grădiniţă – optimizată prin experienţa noastră din ultimii 5 ani – care credem că îşi va dovedi
eficienţa în fiecare comunitate din România”, a declarat Maria Gheorghiu, Cofondator Asociaţia
OvidiuRo.
,,Prin intermediul acestei legi, sprijinim copiii din familiile defavorizate în primii lor paşi către
educaţie. Acordarea condiţionată a tichetelor, în funcţie de prezenţa copiilor la grădiniţă,
diferenţiază acest beneficiu social de multe altele. Acest aspect, printre altele, a asigurat punctul de
vedere favorabil al Guvernului şi sprijinul colegilor mei, doamna ministru Plumb şi domnul
ministru Cîmpeanu”, a declarat ministrul Daniel Constantin, iniţiatorul legii.
,,Potrivit studiilor de specialitate, investiţia în educaţia timpurie este cea mai rentabilă investiţie în
educaţie pentru că favorizează oportunităţile de învăţare de mai târziu. Deprinderile şi cunoştinţele
dobândite devreme favorizează ulterior dezvoltarea competenţelor, crescând şansele de reuşită
şcolară, de acces pe piaţa muncii şi de integrare socială. Acest demers legislativ este încă un pas
pe care îl facem alături de partenerii noştri, pentru a sprijini viitorul copiilor României”, a declarat
Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educaţiei.
„Peste 100 de mii de copii vor beneficia de tichetul social pentru grădiniţe în valoare de 50 de lei.
Ideea a pornit de la un program pilot al echipei Asociaţiei OvidiuRo, căreia doresc să-i mulţumesc.
Ştiam de mult timp despre această iniţiativă şi acum câteva luni am avut ocazia să îi cunosc pe
câţiva dintre beneficiari. Dincolo de ajutorul pentru familiile aflate în dificultate, e vorba de
accesul la educaţie, care este una dintre căile de a combate sărăcia şi de a ajuta copiii să aibă un
start bun în viaţă.”, a declarat Rovana Plumb, Ministrul Muncii.

RENINCO - Buletin Informativ nr. 30, anul 3, saptamana 9 – 15 noiembrie 2015

Page

7

Fiecare Copil în Grădiniţă sprijină în acest an şcolar peste 2400 de copii din 11 judeţe să meargă la
grădiniţă. Pe lângă mecanismul tichetelor sociale condiţionate de prezenţa riguros
monitorizată, Fiecare Copil în Grădiniţă asigură rechizitele de bază necesare la grădiniţă,

îmbrăcămintea şi încălţămintea acordată de două ori pe an copiilor eligibili, fructe, produse pentru
igienă, formarea profesorilor şi programe de educaţie pentru sănătate, etc. Toate aceste componente
sunt susţinute din donaţii private ale unor ONG-uri internaţionale – The Alex Fund, Fondation
Carrefour –sau ale unor mari companii din România, precum: GlaxoSmithKline, Raiffeisen Bank,
Dedeman, NN România, Cargill, Romstal, KMG International (fostul Rompetrol), ProTV, Catena,
Athenee Palace Hilton, Carrefour România şi de primăriile locale care asigură seturile de haine şi
încălţăminte pentru copii.
sursa://edu-news.ro/presedintele-a-promulgat-legea-tichetelor-sociale-pentru-gradinita/29 oct 2015

25 de ani de la ratificarea de catre Romania a Conventiei ONU cu privire la
drepturile copilului
Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), alaturi de Salvati Copiii,
Unicef, Fundatia SERA, HHC, W VIsion si Consiliul National al Elevilor - va fi unul din
partenerii ANPDCA in organizarea unui eveniment public in ziua de 20 Noiembrie 2015 cu ocazia
implinirii a 25 de ani de la Ratificarea de catre Romania a Conventiei ONU cu privire la drepturile
copilului.
Obiectivul acestui eveniment este ''reasumarea simbolica '' de catre Romania a prevederilor
Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului si va fi organizat in incinta Bibliotecii Nationale
din Bucuresti in intervalul 11:00-13:00 din ziua de 20 Noiembrie 2015.
Programul va cuprinde un moment simbolic in care copiii vor lansa un '' manifest al copiilor ''' ,
expozitie de fotografii precum si un material filmat.
Participarea la eveniment trebuie confirmata pana cel tarziu 9 noiembrie, la adresa de email magda.bogdan@fonpc.ro sau la telefon 021 326 84 58.
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Romanca Simona Diaconu un geniu international al matematicii

La Olimpiada Internationala de Matematica de anul acesta organizata in Thailanda cei mai
buni au fost tinerii romani.
Singura fata care a participat la olimpiada, Simona Diaconu este cea mai buna din lotul olimpic de
matematica al Romaniei de anul acesta. Simona Diaconu a castigat medalia de aur. Este eleva la
liceul International de Informatica din Bucuresti.
Nu a fost singura eleva romanca care a obtinut rezultate la olimpiada international de matematica.
Alti cinci elevi au adjudecat locurile de pe podium cu patru medalii de argint si una de bronz. Toti
elevii au fost admisi la universitati de renume din Statele Unite si Marea Britanie. Simona Diaconu
va studia la Universitatea Princeton.
Anul acesta au participat la Olimpiada Internaţională de Matematică un număr de 104 țări și
577 elevi.
http://superwomen.ro/romanca-simona-diaconu-un-geniu-international-al-matematicii/, 7 noiembrie 2015

Un copil de 5 ani și-a uimit mama după ce i-a citit gândurile

Un copil autist și-a uimit mama după ce i-a citit gândurile. Ce spun cercetătorii
Ramses Sanguino, de numai 5 ani, poate spune cu o precizie uimitoare la ce numere se uită mama
sa. Datorită acestor abilități telepatice, băiețelul a intrat în atenția oamenilor de știință,
potrivit Mirror.
Însă, capacitățile sale extraordinare nu se opresc aici: învață șapte limbi străine, incluzând Greacă,
Ebraică, Arabă și Japoneză și rezolvă probleme elementare de matematică.
Ramses este considerat unul dintre primii cinci cei mai deștepți copii din lume.
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Medicul neurolog Diane Powell, care a studiat la Harvard, a fost atrasă de abilitățile dovedite de
băiețel în clipurile postate de mama sa pe internet.
Doctorul Powell consideră că telepatia poate reprezenta o metodă de comunicare alternativă între
copiii autiști și părinții lor, considerând că Ramses prezintă o formă specială de autism.

Băiețelul este obsedat de cifre și numără totul în jurul său: case, cărți, litere, și nu se mișcă de pe loc
până nu termină de numărat.
Este cu mult peste nivelul cunoștințelor predate în școlile obișnuite, iar neurologul care-i studiază
cazul speră să-l poată înscrie într-o instituție pentru copii autiști cu capacități de cunoaștere
speciale.
sursa: http://www.realitatea.net/un-copil-autist-i-a-uimit-mama-dupa-ce-i-a-citit-gandurile-ce-spuncercetatorii_1825961.html#ixzz3qtJavq6P

Prima platforma online de logopedie
Pentru a veni in ajutorul parintilor astfel incat acestia sa poata gasi foarte usor un logoped, a fost
lansata recent platforma online vorbestecorect.ro
Initiatorul proiectului este psihologul Cristina Angela Tohanean.
sursa: vorbestecorect.ro
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Toti pentru unul, unul pentru toti!

