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Proiect TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu
dizabilităţi! – stiri
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Ulterior cursului, fiecare dintre cei 25 de reprezentanti va organiza o sesiune de instruire pentru
membrii organizatiei care l-a desemnat si va transmite informatiile acumulate la programul de
formare, va initia o actiune de lobby la nivel local (petiţie, consultare publica, dezbatere etc.) si va
ramane persoana resursa in domeniul dizabilitatii. De asemenea, reprezentantul organizatiei va
primi documente, materiale si consiliere din partea echipei proiectului iar organizatia va beneficia
de sprijin tehnic pe durata actiunilor.
Echipa RENINCO – arr@reninco.ro, site: www.reninco.ro
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Programul de formare pe tema „Obiective şi tehnici moderne de lobby şi advocacy în domeniul
dizabilităţii, în lumina Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi” se va
desfasura intre 21 – 26 noiembrie 2014 la Miercurea Ciuc si va cuprinde 25 de reprezentanti
desemnati de organizaţiile persoanelor cu dizabilitati.

Ziua Internaională a Toleranei
In 1995, UNESCO a proclamat data de 16 noiembrie drept Ziua Internaţională a Toleranţei,
pentru ca oamenii să contientizeze pericolele intoleranţei, iar în anul următor Adunarea Generală
a ONU a invitat ţările membre să sărbătorească în fiecare an această zi, prin acţiuni de promovare a
toleranţei şi păcii.
In 1986, reprezentanţii UNESCO reuniţi la Paris au enunţat Declaraţia principiilor toleranţei care
o definea ca "responsabilitatea care susţine respectarea drepturilor omului, a pluralismului,
democraţiei şi a statului de drept, ca atitudinea activă de recunoaştere a acestor valori şi ca o
virtute care face ca pacea să fie posibilă, înlocuind cultura războiului cu cea a păcii".
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Articolul 1. Semnificaia toleranei
1.1. Tolerana este respectul, acceptarea i aprecierea bogăiei i diversităii culturilor lumii
noastre, felurilor noastre de expresie i manierelor de exprimare a calităii noastre de fiine
umane. Ea este încurajată prin cunoaterea, deschiderea spiritului, comunicaie i libertatea
gândirii, contiinei i credinei. Tolerana este armonia în diferene. Ea nu e doar o
obligaie de ordin etic; ea este, de asemenea, i o necesitate politică i juridică. Tolerana este
o virtute care face ca pacea să fie posibilă i care contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o
cultură a păcii.
1.2. Tolerana nu este nici concesie, nici condescendenă ori indulgenă. Tolerana este, mai
ales, o atitudine activă generată de recunoaterea drepturilor universale ale persoanei umane i
libertăilor fundamentale ale altora. În nici într-un caz, tolerana nu poate fi invocată pentru a
justifica violarea acestor valori fundamentale. Tolerana trebuie să fie practicată de către indivizi,
grupuri i State.
1.3. Tolerana este responsabilitatea care susine drepturile omului, pluralismul (inclusiv,
pluralismul cultural), democraia i Statul de drept. Ea implică respingerea dogmatismului i
absolutismului i confirmă normele enunate în instrumentele internaionale cu privire la
drepturile omului.
1.4. În conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica tolerana nu înseamnă nici a
tolera nedreptatea socială, nici a renuna la propriile convingeri, nici a face concesii în această
privină. Ea semnifică acceptarea faptului că fiinele umane, care se caracterizează natural prin
diversitatea aspectului lor fizic, prin situaia lor, felul de exprimare, comportamente i prin
valorile lor, au dreptul de a trăi în pace i de a fi cele care sunt.
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Declaraţia UNESCO susţine că toleranţa nu este doar o datorie morală, ci şi o cerinţă politică şi
legală pentru indivizi, grupuri sau state. Situează toleranţa în relaţie cu instrumentele internationale
privind drepturile omului ratificate în ultimii 50 de ani şi subliniază că statele trebuie să adopte noi
legi pentru a asigura egalitatea de şanse în societate.
Nedreptatea, violenţa, discriminarea şi marginalizarea sunt forme ale intoleranţei.
Educaţia pentru toleranţă trebuie îndreptată împotriva fricii şi excluziunii şi către dezvoltarea
capacităţii tinerilor de a judeca liber şi independent.
Diversitatea religioasă, lingvistică, culturală şi etnică nu trebuie să fie pretext al conflictelor, ci să
îmbogăţească viaţa noastră comună.
surse: http://stiri.tvr.ro/ziua-interna-ionala-a-toleran-ei-violenta-si-marginalizarea-forme-deintoleranta_37126.html#sthash.4Vi15gMU.dpuf, http://ro.wikipedia.org/wiki/

Stresul, o bombă cu ceas. Cele mai bune remedii din plante care combat stresul
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Consecine
În condiii de stres, organismul are de obicei o reacie pe care o putem observa în
comportamentul nostru: irascibilitate, insomnii, epuizare fizică i psihică, pierderea poftei de
mâncare sau crize de bulimie, gastrită, ulcer, diaree, constipaie. Atenie! În cazul în care
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Simptome
Omul de tiină Hans Selye, cel care a introdus în circulaie conceptul de stres, spunea că:
„Stresul reprezintă un sindrom, o constelaie de răspunsuri nespecifice, cu un caracter general
adaptativ provocat de agresiunea agenilor stresori asupra organismului”. O persoană este afectată
de stres atunci când se simte incapabilă să facă faă unor situaii, se simte frustrată, iritată,
dezorientată, în alertă permanentă.
Totul începe prin clasicele simptome fizice: stări de oboseală, dureri de cap sau tulburări digestive.
Aceste semne, deseori ignorate, caracterizează debutul expunerii cronice la stres. Apoi este afectată
i sfera psihologică: devenim anxioi, neîncrezători, nervoi, avem insomnii. Un real pericol se
prefigurează când toate acestea se asociază cu accelerarea pulsului, palpitaii, creterea tensiunii
arteriale, dificultăi respiratorii, contracturi musculare, dureri cervicale sau lombare. Simptomele
psihosomatice ale stresului apar, în medie, după 6 luni de expunere cronică la factori stresori.

problemele generatoare de stres rămân nerezolvate, stările pot evolua către patologii grave:
depresie, diabet, infarct, accident vascular cerebral. Potrivit statisticilor Organizaiei Mondiale a
Sănătăii, tulburările asociate stresului cum sunt depresia şi anxietatea afectează în prezent una din
trei persoane la nivel mondial.
Soluii
Tot Hans Selye spunea că: „Omul modern ori va învăţa să-şi stăpânească stresul, ori va fi sortit
eşecului, bolii şi chiar morţii”. Aadar, este esenial ca stresul să fie inut sub control de la
primele semne ale apariiei lui. Medicii propun următoarele strategii de luptă contra stresului:
- O schimbare de ritm i decor pentru câteva zile poate fi o soluie salvatoare. Ruperea legăturilor
cu factorii stresori înseamnă reducerea tensiunii nervoase i ansa unui nou început.
- Tehnicile de relaxare musculară (gimnastica Pilates), exerciiile de respiraie, masajul, yoga
sunt metode prin care ne putem regăsi tonusul i energia.
- Înotul este un sport complet, cu efecte miraculoase împotriva stresului, întrucât micările
executate în apă au capacitatea de a înlătura starea de încordare.
- Fitoterapia antistres cuprinde următoarele plante care ne pot aduce starea de bine: roinia,
valeriana, talpa-gâtei, hameiul, păducelul.
Plante antistres
Remediile blânde din plante sunt ideale pentru restabilirea echilibrului emoional i normalizarea
stării de spirit atunci când ne confruntăm cu perioade de stres cronic. Pentru a ne proteja de efectele
nocive ale acestuia, este esenial să avem un somn sănătos, să alungăm gândurile negative,
nervozitatea i agitaia.
Iată proprietăile plantelor care combat stresul:
Roinia – ajută la îmbunătăirea stării de spirit, are efect sedativ i antidepresiv i constituie o
sursă naturală de vitamina C.
Valeriana – este renumită pentru proprietatea de a relaxa sistemul nervos central, ajută la o adormire
rapidă i la un somn profund în timpul nopii.
Talpa-gâtei – susine activitatea sistemului nervos, stabilizează emoiile reducând nelinitea,
teama, nervozitatea, are aciune analgezică i antispasmolitică.
Păducelul – contribuie la scăderea tensiunii arteriale i a palpitaiilor, protejează inima i
sistemul cardiovascular în situaii de stres, este dovedit ca tonic cardiac, susine circulaia
sangvină la nivelul creierului.
Hameiul – ajută la dobândirea unui somn odihnitor, are aciune calmantă, analgezică i constituie
o bună sursă de vitamine din grupul B i E.
http://www.realitatea.net/stresul-o-bomba-cu-ceas-cele-mai-bune-remedii-din-plante-care-combatstresul_1560439.html#ixzz3HypCwmet, 2 noiembrie 2014

Expozitia "Secretele Egiptului Antic"

Arhitectura specifică, personaje mitice, obiceiuri, simboluri şi secrete sunt dezvăluite într-un cadru
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Aceasta este prima expoziţie din seria "History Hackers", un proiect care aduce în atenţia celor mici
istoria.
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Expoziţia "Secretele Egiptului Antic", care prezintă istoria pe înţelesul celor mici, este deschisa la
Hanul Gabroveni din Buccuresti.

prietenos din care nu vor lipsi atelierele interactive, istoria devenind astfel interesantă pentru copii.
Aceştia vor putea intra într-o piramidă, se vor putea aşeza pe tronul faraonului, vor putea deschide
un sarcofag sau vor crea singuri amulete după modelul celor din antichitate, descoperind la fiecare
pas semnificaţia lucrurilor pe care le ating.
Expoziţia este deschisă până pe 30 decembrie iar preţurile biletelor sunt următoarele: 20 de lei
pentru un copil sub 14 ani, 35 de lei pentru un adult, 70 de lei pentru o familie de trei persoane şi 80
de lei pentru o familie de patru persoane. Biletele pot fi cumpărate de pe myticket.ro.
sursa: HotNews.ro, 23 octombrie 2014

3 decembrie – tema pentru Ziua internationala a persoanelor cu handicap
2014
Organizaia Naiunilor Unite a anuntat tema pentru Ziua Internaională a persoanelor cu
dizabilităi 2014, si anume: Dezvoltare durabilă: Promisiunea Tehnologiei.
Tema se concentrează pe rolul tehnologiei ca o modalitate de a sparge barierele pentru persoanele
cu dizabilităi prin dispozitive din ce în ce mai rapide, mai ieftine i mai accesibile.
Tema ONU subliniază rolul tehnologiei în:
- reducerea riscului dezastrelor i a situaiilor de urgenă;
- crearea unor medii de lucru; tehnologia este un stimulent important, oferă asistenă poate fi
diferena între ce poate o persoană i ce nu poate.
- obiectivele de dezvoltare durabilă ale mileniului.
sursa://www.idpwd.com.au/united-nations-announces-international-day-of-people-with-disability-theme-for-2014/
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Symantec devine un sustinator activ, prin furnizarea de solutii IT, al TechSoup
Romania, o organizatie neguvernamentala a carei misiune este aceea de a contribui
la dezvoltarea capacitatii sectorului non-profit din Romania prin facilitarea
accesului la tehnologie. Astfel, Symantec doneaza ONG-urilor din Romania o serie
de solutii software de securitate, care le protejeaza retelele IT si informatiile si care
pot imbunatati si performantele infrastructurii IT detinute. In acest fel, ONG-urile isi pot gestiona
mai bine activitatile si, totodata, pot avea mai multe resurse financiare disponibile pentru a-si urmari
obiectivele.
"Sunt incantat sa anunt ca Symantec se alatura activitatii TechSoup de dezvoltare a unor comunitati
sustenabile, care utilizeaza tehnologia pentru a elabora solutii inovatoare cu impact social, prin
furnizarea accesului ONG-urilor din Romania la instrumente de ultima generatie pentru protejarea
si gestionarea informatiilor, contribuind astfel la dezvoltarea activitatii acestora", a declarat Vasile
Aniculaesei, Country Manager pentru Romania si Bulgaria in cadrul MiTech Systems, reprezentant
oficial pentru produsele si serviciiile Symantec.
Prin acest program dezvoltat de TechSoup Romania si Symantec, organizatiile sunt eligibile sa
primeasca donatii sub forma de solutii IT daca activeaza in domeniul ingrijirii si protectiei sociale,
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Symantec sustine organizatiile non-profit din Romania prin solutiile sale
de securitate

protectiei copiilor si tinerilor, culturii, protectiei mediului, educatiei, sanatatii sau sportului. Prin
intermediul www.techsoup.ro, Symantec ofera gama de solutii enterprise pentru mediul de afaceri.
Astfel, Symantec ofera organizatiilor neguvernamentale acces la Symantec Backup Exec 2014,
Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013,
Symantec Protection Suite Small Business Edition, Symantec System Recovery 2013 si Symantec
Mail Security 7.5 pentru Microsoft Exchange.
"Suntem bucurosi ca Symantec s-a alaturat altor donatori care sprijina societatea civila din Romania
si contribuie in mod direct la misiunea acesteia de a pune bazele unor programe de schimbare
sociala eficiente si eficace. Contributia organizatiilor neguvernamentale din Romania la generarea
schimbarii sociale este de necontestat, iar sprijinul primit din partea donatorilor contribuie la
cresterea capacitatii acestora de a-si indeplini obiectivele", a adaugat Radu Motoc, Director
Executiv al TechSoup Romania.
Fiecare organizatie poate primi pana la doua produse din gama enterprise si pana la 100 de licente
pentru fiecare program de-a lungul anului fiscal curent al Symantec (29 martie 2014 - 3 aprilie
2015). Exceptie face solutia Backup Exec din cadrul gamei Enterprise, pentru care o organizatie
poate solicita o singura licenta.
sursa: techsoup.ro, www.stiriong.ro, 16 oct 2014

Raportul National privind Situatia Drogurilor 2014
In data de 29.10.2014, Agentia Nationala Antidrog a lansat Raportul National
privind Situatia Drogurilor 2014. In cadrul acestui document sunt analizate date
referitoare la cererea si oferta de droguri in Romania la nivelul anului 2013,
politicile nationale si legislatia in domeniu, impreuna cu tendintele si evolutiile
inregistrate in ultimii ani.
sursa: carusel.org, www.stiriong.ro, 30 oct 2014
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Dr Oz: Cele mai sanatoase 12 plante care te vindeca la domiciliu

RENINCO - Buletin Informativ nr. 32, anul 2, saptamana 10 – 16 noiembrie 2014

Iata 12 plante care te pot ajuta atat in cazul indispozitiilor, a congestiei nazale sau a indigestiei. In
plus, vei descoperi ca unele dintre aceste plante te pot ajuta sa scapi de acnee, diabet sau chiar unele
forme de cancer.
1. Trandafirul
Uleiul de trandafir poate fi folosit pentru a calma alergiile sau astmul, furia si depresia. De
asemenea, poate fi de un real folos pentru alungarea durerilor de cap si pentru usurarea
resentimentelor, geloziei si a durerilor emotionale.
2. Urzica intepatoare
Urzica este cunoscuta pentru proprietatile ei antiinflamatorii. Totodata poate fi folosita ca antidot
remediu pentru mancarime si ochi rosii.
3. Ghimbir
Ce este atat de special in legatura cu ghimbirul in afara faptul ca da un gust bun mancarii? In acelasi
timp, ghimbirul stimuleaza corpul sa elibereze enzimele necesare pentru a extrage nutrientii din
alimente astfel incat sa fie mai usor absorbiti. De asemenea, ghimbirul este un remediu grozav in
cazul starilor de voma sau rau de masina.
4. Trifoiul rosu
Ceaiul de trifoi rosu are antioxidanti care ajuta organismul sa metabolizeze toxinele din sistemul
limfatic si, prin urmare, sa purifice organismul. Totodata poate imbunatati functionarea rinichilor si
a ficatului, doua-organe cheie cand este vorba despre elimimarea toxinelor din organism.
5. Menta
Compresele cu ceai de menta sunt excelente pentru ochii obositi si rosii. Pune un pliculet de ceai
intr-o cana cu apa fierbinte si lasa-l timp de 30 de secunde, scoate-l si asteapta sa se raceasca putin,
apoi pune-l pe pleoape timp de 5-10 minute.
6. Floarea de magnolie
Florile de magnolie pot fi folosite in cazul alergiilor si a problemelor cu sinusurile. Combinate
adesea cu ale plante traditionale, magnoliile pot aduce o usurare temporara a congestiei nazale, a
stranutului si a ochilor lacrimosi.
7. Neem
Uleiul de neem ajuta in cazul unei pieli uscate, iritate sau rosii. Totodata este un remediu eficient in
cazul infectiilor cu fungi, paduchilor, scalpului uscat, matretii, albirii premature a parului, a bolilor
de piele si a gingivitei. Neem-ul are proprietatea de a imbunatati sanatatea pielii prin combaterea
bacteriilor care cauzeaza acneea.
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8. Usturoiul
Usturoiul reduce tensiunea arteriala si imbunatateste nivelul colesterolului. Potrivit Consiliului
American pentru Sanatate Publica, consumul zilnic al unui catel de usturoi poate reduce colesterolul
cu pana la 10%. Poate ca respiratia ta va avea de suferit, insa inima iti va multumi.
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9. Papadia
Datorita faptului ca are un continut bogat in flavonoide, papadia poate fi folosita pentru curatarea
ficatului; trateazea boli precum diabetul, acneea, cancerul, anemia, tensiune arteriala ridicata.
Totodata, reduce simptomele premestruale precum balonarea, acumularea de gaze si retentia de apa.
10. Ulei tonic din plante
Usureaza congestionarea pieptului prin masarea pe piept si pe spatele superior cu ulei tonic. Acesta
este un fel de formula magica bazata pe combinarea mai multor uleiuri esentiale care ajuta in cazul
congestionarii pieptului si a imbunatatirii circulatiei. Data viitoare cand ai nasul infundat pune putin
ulei tonic deasupra buzei superioare si inspira adanc. Vei observa cu uimire ca se vor elibera caile
nazale.
11. Rozmarinul
Rozmarinul are proprietati care stimuleaza sistemul digestiv, circulator si nervos. Totodata
rozmarinul poate fi de un real folos cand ai probleme cu stomacul.
12. Patrunjelul
Patrunjelul are cel mai ridicat nivel de clorofila, care imbunatateste sistemul imunitar, reduce
inflamatiile si curata toxinele. De asemenea, aceasta planta contine si acid alfa linolinic – omega 3 –
care previne bolile cardiovasculare si artrita.
sursa: http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/relaxare-si-wellness/dr-oz-cele-mai-sanatoase-12plante-care-te-vindeca-la-domiciliu/2/#ixzz3HyqiZ7NE

Pledoarie pentru pălărie
Muzeul Naional al ăranului Român vă invită la un eveniment inedit: Pledoarie pentru pălărie.
În contextul special al expoziiei Găteala capului, va fi prezentată colecia particulară de costume
i pălării a profesoarei Adina Nanu.
O colecie de sute de pălării i costume provenite de la sfâritul secolului al XIX-lea până în anii
'60 ai secolului trecut, o paradă care va începe cu costumele cu corset i palaria „tocă” i care va
continua cu pălăria „lighean”, a anilor 1910, pălăria „castron” a anilor '20, turbanul anilor '30, epoca
New Look, i pălăria „uguiată” i, în sfârit, anii '60, când pălăria a fost înlocuită (în plin
comunism) de basma i de bască...
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Expoziia va putea fi vizitată la Sala Tancred Bănăeanu, în perioada 11 – 16 noiembrie 2014, de
mari până duminică, între orele 10.00 i 18.00.
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sursa: info@muzeultaranuluiroman.ro

Bicicleta din lemn construită de un român ar putea fi prezentată la Turul
Franţei
Singura bicicletă construită aproape în totalitate din lemn stratificat, care circulă în municipiul
Târgu Mureş, a fost invitată în acest an la o prezentare, cu ocazia Turului Franţei, a declarat
presei, inventatorul bicicletei ecologice, Zsok Donat, care a făcut-o într-un atelier mic, la el acasă.
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Potrivit Agerpres, inventatorul a povestit că a fost nevoie de o muncă susţinută pentru a putea face o
bicicletă sigură, că a început cu o serie de schiţe pe calculator, apoi a adaptat la cadrul de lemn o
roată de scuter şi una de bicicletă, a pus lanţ metalic şi pedale normale.
“Am muncit la ea, este foarte mult de lucru şi mult de gândit. A trebuit să gândesc fiecare distanţă,
cum ar fi cea dintre scaune şi pedale, să nu dau cu genunchii în ghidon, să pot lua curba corect cu
ea, a trebuit să mă gândesc la toate aspectele pentru a fi funcţională”, a explicat Zsok Donat.
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“Este făcută din lemn de brad stratificat – cadrul are 6 straturi de lemn – fiecare strat are îmbinările
interne pentru rezistenţă. Furca este din lemn, pe spate am o roată de scuter, iar pe faţă una de
bicicletă. I-am pus un arc la scaun pentru amortizarea şocurilor. Ghidonul este din lemn cu metal,
combinat. Am făcut-o să fie şi funcţională. Alţii zic că au văzut cu lanţ din lemn, dar am spus că nu
poţi merge cu ea dacă-i pui lanţ din lemn (…) Un domn din Anglia mi-a făcut poze, a spus că
promovează chestii din acestea ecologice şi că în vară începe Turul Franţei şi are de gând, pe
cheltuiala lui, să mă invite acolo să promovez bicicleta. Am rămas surprins, am cartea de vizită în
buzunar, aştept acum să fiu contactat”, a spus luni Zsok Donat.

El a adăugat anumite detalii cu privire la confecţionarea unor părţi ale bicicletei le va păstra secrete.
În privinţa costului unei biciclete ecologice, acesta a precizat că ar putea ajunge chiar la câteva mii
de euro, dar deocamdată exemplarul cu care circulă prin Târgu Mureş nu este de vânzare.
“Încă nu m-am hotărât, dar e mii de euro, e de lucru la ea, e deosebită, e unică, nu m-am hotărât la
preţ, dar mă gândesc undeva între 5.000 şi 10.000 de euro. Alţii vehiculau şi mai mult. Deocamdată
e făcută pentru mine. Am un puşti de 16 ani şi mă pregătesc să mai fac măcar una pentru el, să
mergem amândoi. Lumea întreabă, e curioasă, dar când aude de mii de euro, se cam dezumflă”, a
susţinut inventatorul.
http://jurnalspiritual.eu/bicicleta-din-lemn-construita-de-un-roman-ar-putea-fi-prezentata-la-turul-frantei-foto/autor
Ana Grama
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British Council şi LSRS organizează cel mai mare târg educaţional cu
instituţii din Marea Britanie
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British Council şi LSRS organizează Education UK Exhibition. Este vorba de cel mai mare târg
educaţional cu instituţii din Marea Britanie.
În cadrul expoziţiei vor fi prezente 22 de universităţi şi 3 scoli britanice ce îşi vor prezenta ofertele
educaţionale elevilor şi studenţilor români interesaţi de studiul în Regatul Unit.
De asemenea, evenimentul reprezintă oportunitatea de a afla direct de la sursă informaţii de
încredere despre sistemul educaţional britanic şi despre posibilităţile de angajare ale absolvenţilor
programelor de top din domeniile economie, IT, marketing, drept, arte, inginerie şi ştiinţe prezentate
de universităţile britanice.
Totodată, pe timpul expoziţiei va fi prezent standul British Council unde se oferă ultimele noutăţi
despre programele şi examenele de limbă engleză.
Pe parcursul zilei vor avea loc workshop-uri pentru a discuta în mod direct cu reprezentanţii
UCAS despre procedura de aplicare la studii în Regat. UCAS este programul prin care se
administrează înscrierile universitare, un număr de aproximativ 650.000 de viitori studenţi îl
folosesc în 340 de universităţi şi colegii din Marea Britanie.
Nu în ultimul rând, cu ocazia expoziţiei se organizează concursul Education is GREAT.
Câştigătorul concursului va beneficia de un premiu important acordat de British Council şi de
partenerii săi în ziua evenimentului.
Education UK Exhibition va avea loc pe 22 noiembrie 2014, între orele 10:00-19:00, la Howard
Johnson Grand Plaza Hotel în Bucureşti, pe Calea Dorobanţilor, nr. 5-7.
Intrarea la eveniment este liberă. Înscrierile se pot face accesând link-ul: http://goo.gl/UWT3l8
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