Asociatia RENINCO ROMANIA
Reteaua Nationala de Informare si Cooperare
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor
cu cerinte educative speciale
Buletin Informativ nr. 36, anul 2, saptamana 8 – 14 decembrie 2014

Cuprins
Bruxelles. 2-3 decembrie 2014
10 decembrie – Ziua Drepturilor Omului
20 Decembrie – Ziua Internaţională a Solidarităţii Umane
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Craciun frumos si bun!
La Multi Ani 2015!

Bruxelles, 2-3 decembrie 2014
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Ocuparea forței de muncă și accesibilitatea au fost accentul principal al conferinței din acest an
pentru Ziua Europeană a Persoanelor cu Dizabilități, organizată de Comisia Europeană și Forumul
European al Dizabilității (EDF). Intitulata "Construirea împreună o Europă fără bariere”, Conferința
a avut loc in 2-3 decembrie 2014 si a reunit sute de persoane cu dizabilități, organizațiile
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Sa ai un loc de muncă este cea mai bună garanție pentru demnitatea umană, stima de sine,
independența financiară și prosperitate!
Accesibilitatea este cheia pentru asigurarea participarii reale la societate și ajută la eliminarea
barierelor cu care persoanele cu dizabilități încă se confruntă în viața de zi cu zi!

reprezentative ale acestora, factorii de decizie politică din UE, furnizorii de servicii, de reflecție,
sindicatele și angajatorii.
În a doua zi a conferinței, a fost anuntata acordarea Premiului pentru orașul accesibil pentru anul
2015.
Locul I: Borås (Suedia), Locul II: Helsinki (Finlanda) și Locul III: Ljubljana (Slovenia).
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=34057

10 decembrie – Ziua Drepturilor Omului
Ziua Drepturilor Omului este sărbătorită anual în jurul lumii pe 10 decembrie.
Data a fost aleasă pentru a onora adoptarea și proclamarea de către Adunarea Generală a ONU,
la 10 decembrie 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului (DUDO), prima exprimare
globală a drepturilor omului și una dintre primele realizări majore a noii organizații a Națiunilor
Unite. Instituirea oficială a Zilei Drepturilor Omului, a avut loc la plenara 317 a Adunării Generale,
la 4 decembrie 1950, când Adunarea Generală a declarat Rezoluția 423 (V), prin care invita toate
statele membre, precum și orice alte organizații interesate să sărbătorească ziua așa cum cred că e
potrivit.
Ziua este marcată în mod normal atât de conferințe și reuniuni politice la nivel înalt cât și de
evenimente culturale și expoziții care se ocupă cu probleme legate de drepturile omului.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Drepturilor_Omului
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20 Decembrie – Ziua Internaţională a Solidarităţii Umane
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Ziua Internațională a Solidarității Umane a fost proclamată de Adunarea Generală, la 22 decembrie
2005 , prin Rezoluția 60/209, pornind de la identificarea solidarității ca una dintre valorile
fundamentale și universale, care trebuie să stea la baza relațiilor dintre popoare, în secolul al XXIlea.
http://www.agerpres.ro/social

Descoperire arheologica importanta in Romania

Pelendava. Foto: traveleurope.ro.
Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a anunţat că o echipă formată din managerul
Muzeului Olteniei, Florin Ridiche, şi arheologul Dorel Bondoc a identificat vestigii care atestă
faptul că vechea fortificaţie Pelendava a fost construită în apropierea Craiovei actuale.
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La rândul său, arheologul expert Dorel Bondoc a precizat: "Ideea că Pelendava romană
corespundea, ca localizare, actualului teritoriu al Craiovei şi împrejurimilor sale fusese acreditată
anterior pe baza celei mai vechi şi mai reuşite hărţi a antichităţii, Tabula Peutingeriană, pe care
figurează şi drumul roman între Drobeta şi Romula, inclusiv staţiile de pe parcurs şi distanţele între
acestea, măsurate în paşi romani. Între Drobeta - sau Drubeta - şi Pelendava, documentul
consemnează o distanţă de 71.000 de paşi romani, aşadar de 105 - 106 kilometri, apropiată de
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"Au fost identificate elemente care certifică faptul că această fortificaţie, Pelendava, despre care se
ştia că a fost ridicată în apropiere de Craiova, s-a aflat pe actualul amplasament al Mănăstirii
Coşuna, din cartierul Mofleni. În ultimele zile, colegii de la Muzeul Olteniei au făcut o serie de
cercetări la un zid aflat pe terenul mănăstirii, ceea ce le-a permis să demonteze o mai veche
concepţie legată de originea acestuia şi să stabilească faptul că el a fost construit de romani, în urmă
cu aproape 2.000 de ani. În concluzie, acum putem afirma că aceasta este zona în care s-a aflat
Pelendava romană", a declarat Prioteasa.

distanţa rutieră din zilele noastre între Turnu Severin şi Craiova, de 112 kilometri. Construirea
fortificaţiei ar putea fi atribuită unităţii militare auxiliare romane Numerus Maurorum, o garnizoană
de aproximativ 500 de călăreţi stabilită la Răcari, după cucerirea actualului teritoriu al Olteniei de
către împăratul Traian. Această unitate, ca şi altele, avea obiceiul ca în orice construia, castre sau
puncte de observaţie, să folosească şi cărămizi ştampilate, în cazul de faţă purtând inscripţia
«NM»".
Directorul Muzeului Olteniei, Florin Ridiche, a subliniat faptul că originea romană a vestigiilor
descoperite pe terenul Mănăstirii Coşuna este atestată de tehnica de construire, precum şi de
materialele folosite.
"Se cunoştea faptul că în curtea mănăstirii, la 15 - 20 de metri distanţă faţă de biserică, se află
ruinele unor construcţii, despre care se presupunea, anterior, că ar fi fost chiliile călugărilor. La o
cercetare atentă, noi am constatat însă că toate cărămizile care compuneau această temelie sunt de
origine romană. Mai mult, chiar şi mortarul care le leagă este roman. Ca imaginea să fie completă,
la marginea acestor construcţii am găsit baza unei coloane romane, realizată din calcar cochilifer,
specific zonei Vratsa din Bulgaria, pe care îl foloseau constructorii din Imperiul Roman. Acestea
sunt argumentele care ne determină să afirmăm că Pelendava s-a aflat exact în curtea Mănăstirii
Coşuna. Descoperirile din teren sunt susţinute şi de informaţiile ce provin din documentele
existente. În acest sens, mă refer la Tabula Peutingeriană, o hartă din secolul al XII-lea, copiată
după una romană, în care sunt reliefate principalele drumuri aflate în nordul Imperiului Roman,
precum şi distanţa dintre fortificaţiile aflate pe aceste drumuri. La un calcul foarte atent, Pelendava sau Pelendova, cum apare specificat în acest înscris medieval - se situează pe malul stâng al râului
Jiu, în apropierea municipiului Craiova", a declarat directorul Muzeului Olteniei, Florin Ridiche.
http://www.realitatea.net/descoperire-arheologica-importanta-in-romania_1584001.html#ixzz3L0zDgRv2

United Way asteapta propuneri de proiecte
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United Way asteapta propuneri de proiecte. Detalii aici:
http://www.unitedway.ro/2014/12/anunt-deschis-propuneri-de-proiecte-2016-2017/
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United Way România deschide o nouă rundă de aplicații din partea ONG-urilor care desfășoară
proiecte sociale.
Ca o noutate, în cadrul acestei selecții, United Way România va accepta propuneri de proiecte care
solicită finanțare pentru 2 ani (2016-2017) și care se încadrează în cele trei arii pe care United
Way le susține: educație, sănătate și integrare socio-profesională.
Consultati Ghidul solicitantului și completati propunerile de proiect până pe 16 Decembrie 2014 la
ora 23:59.
Succes tuturor aplicanților!
http://www.unitedway.ro/2014/12/anunt-deschis-propuneri-de-proiecte-2016-2017/

24 ianuarie - Unirea Principatelor Române - sărbătoare legală
Ziua de 24 ianuarie, în care marcăm Unirea Principatelor Române, a fost declarată oficial sărbătoare
legală.
Decizia a fost luată în plenul Camerei Deputaţilor şi potrivit aceluiaşi proiect aprobat de aleşi,
autorităţile locale vor putea organiza manifestări cultural artistice dedicate acestei zile.
Anul viitor, românii vor putea beneficia, în total, de 13 zile libere.
http://www.realitatea.net/veste-excelenta-o-noua-zi-libera-pentru-romani_1584194.html#ixzz3L0xbxOKH
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CĂTINA - Efectele nebănuite pe care le are pentru sănătate
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Numită şi „Ginsengul românesc”, datorită proprietăţilor ei revigorante, conţinutului bogat în
vitamine şi acţiunii ei benefice asupra vaselor de sânge, cătina poate înlocui cu brio unele
medicamente şi poate învinge bolile.
Vindecă bolile de piele
Uleiul de cătină este foarte eficient în afecţiunile pielii, cum ar fi psoriazisul, eczemele, arsurile,
mâncărimile. El protejează pielea împotriva radiaţiilor ultraviolete, o hrăneşte şi o revitalizează,
prin conţinutul de vitamine A, B1, B2, C, E, K. Uleiul se aplică extern, pe zona afectată, de 2-3 ori
pe zi, dar poate fi administrat şi pe cale orală – o linguriţă de trei ori pe zi.
Combate stresul
Dacă tot vorbim despre uleiul de cătină, află că are efecte benefice şi împotriva stresului. Cătina
este bogate în fosfor şi calciu, în vitamine din grupa B, în vitamina C (după măceş, are cel mai
ridicat conţinut de vitamina C). Pentru cei suprasolicitaţi de efort fizic sau intelectual, se recomandă
în fiecare zi 20 de picături de ulei de cătină, sau 4-5 linguriţe de fructe proaspete (ori congelate)
amestecate cu miere, de trei ori pe zi.
Înlătură anemia
Datorită conţinutului bogat în vitamine şi minerale, cătina este considerată o polivitamină naturală.
Persoanele aflate în convalescenţă sau care suferă de anemii, copiii peste şapte ani, femeile care
doresc să-şi întărească organismul pot face timp de o lună o cură cu fructe proaspete sau cu suc de
cătină. Boabele se storc, iar sucul se amestecă imediat cu miere, în părţi egale. Se lasă să macereze
la rece, timp de 24 de ore, apoi se ia câte o ceşcuţă dimineaţa, pe stomacul gol.
Tratează hepatita
Acelaşi suc are efecte benefice şi-n cazul afecţiunilor hepatice acute sau cronice, întrucât cătina este
un bun stimulent hepatic. Se iau 5-6 linguri de suc pe zi, simplu sau diluat cu apă, în cazul în care
nu prea-ţi place gustul acrişor.
Întăreşte inima
Cătina albă duce la scăderea colesterolului, fapt care previne îngroşarea arterelor. De asemenea,
conţine o cantitate mare de antioxidanţi, care protejează inima şi vasele de sânge. La aceste două
proprietăţi se adăugă şi efectul ei anticoagulant. Prin urmare, cătina este recomandată şi-n
afecţiunile cardiovasculare (în special hipertensiune arterială, ateroscleroză, sindromul Raynaud).
Bea în fiecare zi 3-4 linguri de sirop de cătină obţinut prin presare la rece, diluat cu apă sau cu alte
lichide, şi vei avea o sănătate de fier!
http://www.realitatea.net/5-boli-pe-care-le-po-i-trata-cu-catina-efectele-nebanuite-pe-care-le-are-pentrusanatate_1581351.html#ixzz3L13GxYAO
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S-a înscris, a concurat şi a câştigat. Adriana Istrate este prima româncă învingătoare într-un
ultramaraton. Ea a câștigat cursa din Antarctica, după ce a parcurs cei 100 de kilometri în mai puțin
de 24 de ore.
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Româncă a câştigat ultramaratonul din Antarctica, de 100 de kilometri

Doar 6 concurenţi au trecut linia de sosire la ultramaratonul din Antarctica. Adriana Istrate a fost
singura dintre alergătoare care a rezistat condiţiilor extreme.

Ea a parcurs cei 100 km ai ultramaratonului în 23 ore, 49 de minute şi 50 de secunde.
Adriana şi-a propus să alerge la 7 ultramaratoane pe 7 continente, pentru a-i ajuta pe copii bolnavi
de cancer.
http://www.realitatea.net/o-romanca-a-castigat-ultramaratonul-din-antarctica-de-100-dekilometri_1580944.html#ixzz3L15urIge
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A fost descoperit mormântul Sfântului Ştefan, primul martir creștin
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În timpul săpăturilor efectuate in apropierea oraşului palestinian Ramallah, arheologii au descoperit
una dintre cele mai mari relicve crestine – locul de înmormântare a Sfântului Arhidiacon Ştefan,
primul martir al lui Hristos, conform unui raport al publicatiei Linga.
Săpăturile intreprinse in zona ruinelor satului Taiar, situat la doi kilometri vest de Ramallah, au avut
rezultate neaşteptate.
Ca parte a unui proiect al Universitatii din Ierusalim, destinat descoperirii și restaurarii de
antichitati, un grup de arheologi, condus de Dr. Salah Al Hudeliyya, a descoperit ruinele unui întreg
complex bisericesc, care include un lacas al epocii bizantine și o mănăstire bizantină.
Potrivit unei declaraţii a Dr. Al Hudeliyya, această descoperire este de mare valoare pentru creștinii
din întreaga lume. Săpăturile sunt efectuate de cercetători palestinieni și israelieni.
"În interiorul acestor biserici, am dat peste o inscripție care indică faptul că biserica descoperita a
fost construită în cinstea sfantului si întâiului mucenic Arhidiacon Ștefan, îngropat aici, în anul
Domnului nostru 35", a mai raportat istoricul.
Cercetătorul a asigurat autoritățile locale și Biserica, ai căror reprezentanți au vizitat recent ruinele
descoperite, ca a pus la dispozitie toate resursele și energiile, pentru punerea în aplicare a
proiectului.
http://www.realitatea.net/senza-ional-a-fost-descoperit-mormantul-sfantului-stefan-primul-martir-cretin_1576719.html#ixzz3L16Nwk93
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Pictorul Adrian Ghenie, pe primul loc în topul celor mai apreciați artiști
din lume
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Pictorul Adrian Ghenie, originar din Baia Mare, reprezentant al noului val al artei vizuale
româneşti, se află pe primul loc într-un top al celor mai tranzacţionaţi şi apreciaţi artişti din lume în
2014. Pentru prima dată un artist român se clasează pe primul loc într-un astfel de top.
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Cine este Adrian Ghenie
Născut în 1977, în Baia Mare, Adrian Ghenie a absolvit Universitatea de Arte şi Design din Cluj şi
s-a tot împărţit între acest oraş şi Berlin până în 2013, când a ales în cele din urmă capitala germană.
Artistul român Adrian Ghenie a avut un parcurs ascendent constant pe piaţa internaţională de artă în
ultimii ani, fiind reprezentant al noului val al artei vizuale româneşti. Tabloul său "Regele" a fost
vândut la o licitaţie din iunie 2013, de la Londra, cu 212.238 de euro. Totodată tabloul "Dr.
Mengele 2" a fost vândut pentru 140.747 de euro la Licitaţia de artă contemporană organizată în
februarie, la Londra, de Sotheby's, după cum informa la momentul respectiv casa de licitaţii
Artmark. Conform news.artnet.com, Adrian Ghenie este deja cunoscut la nivel internaţional,
lucrările sale aflându-se în colecţiile unor importante galerii şi muzee din lume, între care şi Centrul
“Georges Pompidou”.
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"În ultimii ani, marile galerii internaţionale au un ochi aţintit asupra artiştilor români. Faptul că
Mureşan, Savu şi Ghenie se află în top 10 al unor clasamente atât de importante nu este o
întâmplare. MoMA - NY, MoCA - LA, Pompidou - Paris, Tate - Londra sunt doar câteva din
muzeele ce îi expun de ani buni. Din Asia şi până în America, marii colecţionari deţin lucrări ale
celor trei artişti şi nu numai. Alte nume aflate în colecţiile lor sunt: Geta Brătescu, Ion Grigorescu,
Răzvan Boar, Teodora Axente, Victor Man, Mircea Suciu etc. Succesul artiştilor români
tranzacţionaţi internaţional va schimba dinamica pieţei interne a artei contemporane", a declarat
Roxana Vâlcu, Owner Art Advisers, firmă de consultanţă în artă.

Potrivit The Independent, picturile lui Adrian Ghenie sunt expresive în modul de realizare. Acesta
alege să nu utilizeze instrumente tradiţionale, optând în realizarea lucrărilor sale pentru un cuţit de
paletă şi pentru stencil. Nu se vede pe nicăieri în studioul său vreo pensulă.
"Nu poţi picta asta (lucrările lui, n.r.) cu o pensulă. Este doar rezultatul unui accident. Totul este un
accident. Foarte puţine lucruri sunt de fapt pictate", spunea pentru The Independent Adrian Ghenie.
http://www.realitatea.net/pictorul-adrian-ghenie-pe-primul-loc-in-topul-celor-mai-aprecia-i-arti-ti-dinlume_1581074.html#ixzz3L150Ja3t

„Colindator de Viitor"
World Vision lanseaza campania „Colindator de Viitor" in beneficiul copiilor
din mediul rural, unde riscul de saracie este de 3 ori mai mare decat in urban.
 In mediul rural, 1 din 8 copii merge uneori sau intotdeauna la culcare
flamand, in crestere cu 2% fata de 2012. Procentul celor care se duc intotdeauna la culcare
flamanzi s-a dublat la 4% fata de 2012.
 1 din 5 copii intre 0 si 5 ani nu a fost la medic in ultimul an si aproape jumatate dintre
acestia au avut boli respiratorii
 1 din 5 copii munceste inainte sau dupa scoala si 1 din 8 copii absenteaza de la scoala
pentru a munci in gospodarie
Pavel Bartos, Cabral, Oana Cuzino, Daniela Nane, Adrian Nour si Trio Zamfirescu se alatura
campaniei „Colindator de Viitor" initiata de Fundatia World Vision Romania pentru a sustine
programul de dezvoltare comunitara Donator de Viitor. Lansat in octombrie 2013 ca proiect pilot in
judetul Dolj, programul se extinde in acest moment in toate judetele in care World Vision isi
desfasoara activitatea - Vaslui, Valcea, Cluj si Ialomita, venind astfel in sprijinul copiilor romani
din mediul rural, acolo unde riscul de saracie este de trei ori mai mare decat in mediul urban.
Concret, Pavel Bartos, Cabral, Oana Cuzino, Daniela Nane, Adrian Nour si Trio Zamfirescu canta
cate un colind special adaptat pentru aceasta campanie, aratand tuturor romanilor ca fiecare copil,
indiferent ca locuieste la tara sau la oras, are nevoie de sanse egale in viata, iar cu sprijinul potrivit,
orice copil poate avea viitorul pe care si-l doreste. In prag de Sarbatori vedetele vor incuraja
romanii sa ajute acesti copii, devenind donatori pentru ei, si astfel sa contribuie la un viitor mai bun
pentru acestia. Pana in prezent World Vision Romania are o comunitate de aproape 700 de donatori
individuali si isi propune sa obtina 1.000 pana la sfarsitul anului.
sursa: www.stiriong.ro, 5 dec2014
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Scriitorul Mircea Cărtărescu va primi prestigiosul premiu pentru cea mai bună carte la Târgul de
la Leipzig 2015 (Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung), pentru trilogia "Orbitor",
informează editura Humanitas.

10

Cărtărescu va primi prestigiosul premiu pentru cea mai bună carte la
Târgul de la Leipzig 2015
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Mircea Cărtărescu (Imagine: Mihai Dascalescu/ Mediafax Foto)
La câteva luni de la apariţia în limba germană a volumului "Orbitor. Aripa dreaptă" ("Die Flügel"),
în traducerea lui Ferdinand Leopold, Mircea Cărtărescu primeşte un nou premiu literar care
confirmă statutul de capodoperă câştigat de celebra sa trilogie "Orbitor".
Decernarea acestei distincţii literare se va face cu ocazia deschiderii Târgului de carte de la Leipzig,
Germania, pe 11 martie 2015, în Sala de Concerte a oraşului, iar discursul de laudatio va fi susţinut
de scriitorul german Uwe Tellkamp.

http://www.mediafax.ro/cultura-media/cartarescu-va-primi-prestigiosul-premiu-pentru-cea-mai-buna-carte-la-targulde-la-leipzig-2015-13705754, autor Dorina Calin
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Mircea Cărtărescu s-a născut pe 1 iunie 1956, la Bucureşti. A urmat cursurile Facultăţii de Filologie
a Universităţii din Bucureşti şi a debutat ca poet, publicând câteva volume de versuri, marcate de
spiritul a ceea ce critica literară a numit "generaţia optzecistă". Treptat, s-a îndepărtat de poezie,
dedicându-se aproape exclusiv prozei. Povestirilor din "Nostalgia" le-au urmat un scurt roman
("Travesti", 1994) şi apoi unul în trei volume, "Orbitor" (1996 - 2007), privit de critică drept un
reper al prozei româneşti contemporane. Volume de publicistică completează chipul scriitorului cu
cel al unui observator lucid al cotidianului românesc.
Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung (premiul pentru carte de la Leipzig pentru
armonie europeană) este decernat din 1994 şi este o recunoaştere a personalităţilor care prin cărţile
lor au avut o contribuţie importantă la înţelegerea între popoarele Europei. Printre câştigătorii din
anii precedenţi se numără scriitorii Imre Kertész, Claudio Magris, Peter Nàdas, Slavenka Drakuliç,
Svetlana Aleksievitj, Hugo Claus, Ryszard Kapuściński.
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"În motivaţia juriului se pune accent pe faptul că titlul «Orbitor» lasă deja să se întrevadă
întreaga anvergură a acestei trilogii ce înfăţişează şi circumscrie un întreg univers de forme.
Este vorba despre un roman universal, ce face să se nască nenumărate lumi ale cunoaşterii şi
rostirii şi care debordează în metafizic, fantasmagoric şi apocaliptic. Metafora fluturelui, sub
care stă întreaga trilogie, reprezintă însăşi imaginea metamorfozei şi a transfigurării
neîntrerupte a lumii", se arată în comunicatul editurii vieneze Zsolnay, editorul austriac al
romanelor lui Mircea Cărtărescu.

Cel mai scump lemn din lume

În estul Africii creşte un arbore pentru al cărui lemn se plătesc cele mai mari preţuri
comparativ cu toate celelalte esenţe lemnoase ale tuturor speciilor de arbori din lume.
Este un arbore care creşte lent, dar este adaptat perioadelor lungi de secetă şi nu concurează cu
culturile de porumb, cafea sau banane. În plus, botaniştii au descoperit că arborele poate fixa
eficient azotul în sol. Este vorba de copacul negru african (Dalbergia melanoxylon), sau Mpingo,
cum este denumit de localnici. Această specie de arbore cu lemn de esenţă tare, creştea pe vremuri
din Senegal în Eritreea şi din Etiopia în Africa de Sud. În prezent se mai găseşte doar în Tanzania şi
nordul Mozambicului.
Atinge dimensiuni relativ modeste, de 4-15 metri înălţime, cu scoarţă cenuşie şi spinoasă. Are
frunze căzătoare şi flori de culoare albă. Este un arbore pereclitat, fiind căutat şi tăiat căci lemnul
său este deosebit de dur şi de scump.
Lemnul de Mpingo variază ca şi culoare între roşcat şi negru pur. Este foarte căutat pentru
instrumente muzicale de excepţie datorită durabilităţii şi tonalităţii sale deosebite. La fel, este căutat
pentru mobilă de lux şi carcasele unor telefoane exclusiviste.
Trebuie să treacă circa 60 de ani pentru ca un arbore Mpingo să fie bun de prelucrat, iar în aceste
condiţii nu este de mirare că un singur metru cub din acest lemn costă 25.000$.

Toti pentru unul, unul pentru toti!
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http://www.realitatea.net/care-este-cel-mai-scump-lemn-din-lume_1586383.html#ixzz3LBkWezpv

