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GALA NATIONALA A EXCELENTEI IN ASISTENTA
SOCIALA, editia a II-a, 2015
Vreti ca implicarea dumneavoastra si rezultatele obtinute in anul 2014 sa fie recompensate?
Cunoasteti asistenti sociali, colegi de-ai dumneavoastra, care merita unul din premiile oferite in
cadrul Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala?
- Premiul asistentul social al anului 2014
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1. Premiul pentru asistentul social din domeniul protecţiei copilului
2. Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor cu dizabilităţi
3. Premiul pentru asistentul social din domeniul sănătate – servicii medicale.
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- Categoria asistenţi sociali ai anului 2014:

4. Premiul pentru asistentul social din domeniul reintegrarea socială a persoanei private de libertate
5. Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii persoanelor fără adăpost
6. Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor varstnice şi îngrijrii la domiciliu
7. Premiul pentru asistentul social din domeniul combaterii discriminării/ minorităţi
8. Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii sociale – economie sociala
9. Premiul pentru asistentul social din domeniul asistenţei sociale comunitare
10. Premiul pentru asistentul social din domeniul prevenirii/ reducerii riscurilor asociate infectiei
HIV, consumului de droguri si exploatarii sexuale
In activitatile realizate ati fost sustinuti de personalitati care pot fi nominalizate la unul din
premiile?
1. Premiul pentru jurnalism
2. Premiul politicianul anului
3. Premiul instituţia anului
4. Premiul personalitatea anului 2014 în promovarea educaţiei şi formării în asistenţă sociala
5. Premiul de excelenţă pentru promovarea profesiei liberale de asistent social
6. Premiul pentru întreaga carieră în promovarea asistenţei sociale
7. Premiul pentru cea mai activă sucursala CNASR
Nominalizarile dumneavoastra sunt asteptate la adresa de email: gala.cnasr@gmail.com!
Ultima zi de inscrieri este 30 ianuarie, orele 16.00.
Formularul de inregistrare poate fi descarcat de aici: http://gala.cnasr.ro/index.pl/inscriere_ro
Mai multe informatii despre eveniment gasiti pe site-ul dedicat Galei: www.gala.cnasr.ro

Nou apel de proiecte in cadrul programului "Spatii verzi" 2015
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Documente:
Programul "Spatii Verzi" 2015: Componenta "Arii Naturale Protejate"
Programul "Spatii Verzi" 2015: Componenta "Spatii Verzi Urbane"
In editia actuala, pentru cele doua categorii ale programului - Spatii verzi urbane si Arii naturale
protejate - MOL Romania va pune la dispozitie aproape 150.000 euro.
Termenul limita pentru depunerea documentatiei este 18 februarie, iar ONG-urile castigatoare vor
fi anuntate in luna martie.
Suma maxima ce poate fi alocata unui proiect pentru reabilitarea sau crearea spatiilor verzi urbane
este de 9.000 de lei. In cazul proiectelor pentru popularizarea ariilor protejate, nivelul maxim de
finantare individuala este de 20.000 lei.
Sursa: finantare.ro, 22 ianuarie 2015
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MOL Romania si Fundatia pentru Parteneriat au lansat cea de-a zecea editie
a programului Spatii Verzi. ONG-urile sunt invitate astfel sa depuna propuneri de
proiecte in domeniul protectiei mediului.

O lume dispărută, descoperită sub gheața Antarcticii

O echipă de cercetători a găsit o adevărată lume dispărută sub stratul de gheață al
Antarcticii. Valoarea științifică a acestei descoperiri este enormă.
Oamenii de știință de la universitatea Nebraska-Lincoln au folosit burghie cu apă fierbinte și
vehicule robotice subacvatice pentru a pătrunde sub gheața groasă a Antarcticii.
În zona dintre stratul înghețat și fundul mării, un spațiu întunecat și foarte rece, cercetătorii au dat
peste o lume aproape extraterestră.
Aceștia au găsit numeroase specii de pești, dar și alte creaturi ciudate. Este pentru prima dată când
oamenii au văzut această lume dispărută.
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Deocamdată, analiza preliminară oferă o serie de indicii legate de cum este afectată gheața
Antarcticii de schimbarea climatului. Mai exact, oamenii de știință au descoperit un strat de
pietricele pe fundul apei, pietricele care par să fi căzut din gheață, atunci când aceasta s-a topit.
Acesta ar putea fi un indiciu privind viteza cu care stratul glaciar se topește.
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Cercetătorii au lucrat contra-cronometru, încercând să colecteze cât mai multe mostre înainte ca
gaura din gheață să se închidă. Un vehicul robotic subacvatic echipat cu o cameră video a explorat
zona, iar cercetătorii speră ca, printre imaginile colectate, să găsească indicii care să îi ajute să
înțeleagă cum pot supraviețui creaturile în acea zonă.
Robotul, numit Deep-SCINI, a fost folosit pentru prima dată, fiind construit special pentru a rezista
la mii de metri adâncime.

Rămâne de văzut ce alte minunății se ascund în această lume dispărută.
http://playtech.ro/2015/o-lume-disparuta-descoperita-sub-gheata-antarcticii/Octavian Palade, 25 ianuarie 2015

Stiinta si joc in acelasi loc!
Sub motto-ul „Stiinta pentru toti!", Asociatia pentru Formare din Bucuresti impreuna cu partenerul
elvetian Technorama Swiss Science Center si cu alti cinci parteneri
educationali din Bucuresti, a demarat in luna ianuarie 2015 proiectul "Casa
Experimentelor" co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul
Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa.
Casa Experimentelor va fi primul centru stiintific non-profit din Romania care
va promova un concept inovativ de invatare a stiintei intr-un mod informal. Conceptul de baza al
Casei Experimentelor este cladit pe tendinta naturala a copiilor si adolescentilor de a fi atrasi mai
mult de joaca si distractie decat de citit. Pornind de la aceasta constatare, Casa Experimentelor le va
oferi vizitatorilor o serie de mecanisme stiintifice cu ajutorul carora, prin experimentarea personala
a fenomenelor, sa se creeze conexiunea dintre aspectele teoretice invatate formal, la scoala, si
aspectele practice. In acest fel, cei mai mici dar si adolescentii se vor putea bucura alaturi de parinti,
bunici sau prieteni de experimente interactive adecvate varstei lor, menite sa ii atraga catre stiinta si
sa netezeasca in acest fel calea catre invatarea formala.
Partenerii educationali nationali ai proiectului sunt Scoala gimnaziala nr. 79 Bucuresti, Colegiul
National Emil Racovita Bucuresti, Liceul Teoretic Dante Aligheri Bucuresti, Colegiul Tehnic
Mircea cel Batran Bucuresti si Asociatia ADOR Copiii Timisoara.
Casa Experimentelor va fi deschisa publicului larg pe o suprafata de 500 mp incepand cu ianuarie
2016 in spatiul situat in Calea Vitan nr. 242, sector 3, Bucuresti, iar in primele 6 luni accesul va fi
gratuit.
Valoarea totala a finantarii este de 236029 CHF acordata prin programul de cooperare elvetiano roman, co-finantarea din partea Asociatiei pentru Formare fiind de 84970 CHF.
Mai multe detalii despre proiect, aflati de pe website-ul www.scoalacopiilor.ro
sursa: www.stiriong.ro, 22 ianuarie 2015

Varujan Vosganian, propus pentru premiul Nobel pentru literatură
Uniunea Scriitorilor din Armenia l-a propus pe Varujan Vosganian, autorul romanului
"Cartea şoaptelor", pentru premiul Nobel pentru literatură în 2015, se arată pe site-ul
araratonline.com, periodic al Uniunii Armenilor din România.
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De asemenea, în 2014, Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România (USR) l-a propus pe
Varujan Vosganian, alături de Mircea Cărtărescu, Nicolae Breban şi Norman Manea, pentru
premiul Nobel pentru literatură.

Totodată, fragmente din romanul "Cartea şoaptelor", de Varujan Vosganian, traduse în 20 de limbi
străine, vor fi citite în diverse oraşe din întreaga lume, pentru omagierea victimelor genocidului
armean. Pe 21 aprilie, Festivalul Internaţional de Literatură de la Berlin şi Lepsiushaus Postdam vor
organiza o Zi mondială a lecturii, pentru omagierea victimelor genocidului armean care a avut loc
cu un secol în urmă (zi comemorată de aceştia în data de 24 aprilie) în Imperiul Otoman. Iniţiativa
este susţinută de sute de oameni de cultură din întreaga lume, printre care Herta Müller, Mario
Vargas Llosa, Orhan Pamuk, Noam Chomsky, John M. Coetzee, David Grossman, Elfriede Jelinek,
Norman Manea, Bernard Noel, Michael Ondaatje, Elif Shafak şi mulţi alţii.
În cadrul Zilei mondiale a lecturii le vor fi prezentate cititorilor pagini scrise de câteva dintre cele
mai importante personalităţi ale culturii armene din ultimul secol, majoritatea purtând semnul unui
destin tragic: Zabel Yesayan, Siamanto, Komitas, Yeghişe Ciarenţ, William Saroyan, Hovhannes
Şiraz, Paruir Sevak, Hagop Mntsuri, Silva Kaputikian şi Hrant Dink.
http://www.realitatea.net/varujan-vosganian-propus-pentru-premiul-nobel-pentruliteratura_1613661.html#ixzz3PQgenz8m,marţi, 20 Ianuarie 2015

S-a deschis primul centru de servicii gratuite integrate pentru copii cu
autism din zona de nord a capitalei
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Asociatia Help Autism, cu sprijinul Kaufland Romania, a deschis miercuri, 21 ianuarie
2015, primul centru de servicii gratuite integrate in autism din zona de nord a capitalei. In
cadrul Centrului HelpAutism Pipera, echipa multidisciplinara formata din
psihologi si logopezi, va oferi gratuit servicii de diagnostic pentru tulburari pervazive de dezvoltare,
suport familiilor copiilor cu diagnostic si terapie zilnica pentru 18 copii prin programe intensive si
personalizate de analiza aplicata a comportamentului.
„Bunele practici terapeutice pe care specialistii HelpAutism le abordeaza isi dovedesc eficienta.
Combinatia intre terapeuti cu experienta, parinti implicati si un diagnostic corect pus la timp ne-au
aratat ca un copil poate recupera pana la 20 de luni de dezvoltare in 6 luni de terapie. Ne bucuram
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1 din 54 de baieti si 1 din 88 de copii sunt diagnosticati cu tulburare de spectru
autist. Incidenta alarmanta a afectiunii, lipsa unui sistem de informare dar si
posibilitatile reduse de interventie terapeutica din Romania, fac procesul de
diagnostic si recuperare unul anevoios pentru parinti. Din ianuarie 2015, locuitorii din zona de nord
a capitalei au acces gratuit la consiliere, diagnostic, evaluare si terapie pentru copiii cu tulburare din
spectrul autist.

ca putem oferi cu sprijinul unui partener generos aceeasi sansa copiilor din Pipera, Voluntari,
Ilfov", a declarat Daniela Bololoi, psiholog clinician si presedinta Asociatiei Help Autism.

Prin programul „Impreuna le aratam viata" si parteneriatul agreat intre Asociatia Help Autism si
Kaufland Romania, Centrul HelpAutism Pipera va oferi gratuit servicii in beneficiul
comunitatii in perioada noiembrie 2014 - noiembrie 2015, cu scopul imbunatatirii vietii copiilor cu
tulburari pervazive de dezvoltare si a familiilor lor. In cadrul Centrului HelpAutism Pipera,
locuitorii din zona de nord a capitalei vor avea de acum acces la:

15 copii au inceput deja programul de stimulare multi-senzoriala, un program terapeutic intensiv ce
poate reduce chiar si cu 50% comportamentele neacceptate social si creste semnificativ sansele de
incluziune.
„Prin intermediul proiectului ne-am propus ca 15.000 de familii sa afle informatii despre tulburare
si cum pot interveni, iar peste 50 de ONG-uri din domeniu si institutii de stat vor primi exemplu de
bune practici in parteneriat public-privat.", a conchis Daniela Bololoi.
Centrul HelpAutism Pipera este situat pe strada Ion Caragiani (fosta Intrare Dumitru Vlasceanu),
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Diagnostic si evaluare psihologica pentru copii cu varsta intre 1 si 5 ani;
Stabilirea planului de interventie terapeutica;
Recuperarea copiilor prin terapie intensiva, zilnica;
Sustinerea familiilor prin consilierea psihologica a parintilor;
Cursuri gratuite pentru parinti si cadre didactice;
Servicii gratuite integrate de terapie zilnica, pentru minimum 18 copii diagnosticati cu
tulburari din spectrul autismului.
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Voluntari. Pentru detalii si programari, parintii pot suna la 0762 015 480.
Asociatia Help Autism se implica activ de 4 ani in derularea de programe de constientizare a
autismului, diagnostic precoce si interventie timpurie pentru copiii cu autism. Considerata varf de
lance in actiunile de schimbare a statutului autismului in Romania, pe langa servicii de terapie
oferite in cele 3 centre, o filiala si la domiciliu, Asociatia Help Autism - www.helpautism.ro,
desfasoara activitati de lobby, parteneriate public-private si este co-organizator al conferintei
internationale ABA - stiinta care sta la baza terapiilor de recuperare in autism.
sursa: www.stiriong.ro

Produse naturale cu proprietati antibiotice
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Ceapa
Ceapa are proprietati antibacteriene, antiseptice si, in general, intareste sanatatea. Stramosii nostri
credeau ca daca omul va suge ceapa cruda se va vindeca, deoarece poate absorbi boala direct din
organism. In scopul protejarii casei de bacterii nedorite si microbi, puteti tine ceapa tocata pe o
farfurie.
Varza
Varza are proprietati antimicrobiene, poate distruge toate tipurile de bacterii malefice. Interesant
este faptul ca proprietatile benefice ale verzei cresc in timpul fermentatiei sale.
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Antibioticele moderne au distrus imunitatea naturala, iar utilizarea lor excesiva a devenit recent o
epidemie. Antibioticele din farmacie distrug bacteriile folositoare din intestinele noastre si conduc
la crearea de superbacterii nocive, care sunt extrem de rezistente la medicamentele prescrise.
In loc sa continuam diminuarea capacitatii naturale a organismului de a se opune multor boli, putem
folosi ca antibiotice produse naturale si ierburi. Mai jos gasiti cele mai populare produse naturale,
care au proprietati antibiotice.

Mierea
Oamenii de stiinta au descoperit ca mierea contine un ingredient secret numit defensin – 1, care este
o proteina adaugata de albine in miere la producerea sa. Mierea este un antibiotic natural, care
distruge bacteriile nocive si protejeaza organismul impotriva bolilor.
Scortisoara
In medicina populara scortisoara se folosea ca un antibiotic natural, de secole. Oamenii de stiinta au
descoperit ca scortisoara nu este doar un antibiotic natural, dar si un antioxidant; ea stimuleaza
sistemul imunitar.
Salvia
Salvia este o solutie naturala pentru bolile tractului respirator superior, ajuta la boli de stomac,
reduce febra, este eficienta contra racelii si gripei.
Cimbru
Frunzele si uleiul de cimbru sunt antibiotice naturale foarte eficiente. Timolul, continut in uleiul de
cimbru, are proprietati antimicrobiene, antifungice si antiprotozoare.
Sursa: http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/sanatate-fizica-si-mentala/produse-naturale-cu-proprietatiantibiotice/3/#ixzz3ObO3rJVV,11 ianuarie 2015

Cotizatia RENINCO - 2015
Cuantumul cotizatiei a ramas neschimbat pentru anul 2015, astfel:
- 50 lei/an pentru persoane fizice
- 100 lei/an pentru persoane juridice.
Contul in care poate fi achitata cotizatia este urmatorul:
Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001
BCR -Sucursala GRIVITA, sector 1, Bucuresti
Cod fiscal RENINCO: 10791077
Membrii sunt rugati sa anunte plata cotizatiei prin mail – arr.reninco.ro
Cotizatia se poate achita si in cash, la sediul organizatiei din incinta Scolii nr. 1 Sfintii Voievozi
(langa Hotel Ibis, Gara de Nord).
De asemenea, membrii au posibilitatea de a primi publicatii RENINCO!
Multumiri celor care au transmis cotizatia!

RENINCO - Buletin Informativ nr. 4, anul 3, saptamana 26 ianuarie – 1 februarie 2015

Page

8

Toti pentru unul, unul pentru toti!

