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Ziua Internațională a Copilului cu Cancer
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Ziua Internațională a Copilului cu Cancer este marcată la 15 februarie în fiecare an, fiind o
campanie globală de colaborare pentru sensibilizarea privind copiii diagnosticați cu cancer și
nevoile lor.

Organizații din întreaga lume participă la acest eveniment pentru a informa populația despre situația
copiilor bolnavi și despre discrepanțele care există între țările dezvoltate și cele în curs de
dezvoltare în ceea ce privește accesul la tratament și îngrijirea copiilor bolnavi de cancer.
În această zi sunt organizate diverse manifestări prin care se urmărește conștientizarea necesității de
a se oferi sprijinul copiilor și adolescenților care suferă din cauza acestei boli, dar și familiior
acestora. Aceste acțiuni promovează o înțelegere mai profundă a problemelor și provocărilor cu
care se confruntă cei bolnavi, necesitatea unui acces mai echitabil la un tratament cât mai bun și la
îngrijire pentru toți copiii cu cancer, din întreaga lume. Copiii bolnavi de cancer se confruntă cu
situații dificile și solicitante, precum izolarea lor de colegi și prieteni pentru perioade lungi de timp.
Cel mai adesea, drumul parcurs în lupta cu boala este marcat de o durere imensă și de stres. În
aceste împrejurări, nici un copil sau familie acestuia nu ar trebui să fie singură. Fiecare copil bolnav
de cancer are dreptul la cea mai bună îngrijire medicală și psiho-socială, indiferent de țara de
origine, rasă, statut financiar sau clasă socială.
Organizațiile din domeniu arată că, deși cancerul la copii reprezintă un procentaj mic raportat la
îmbolnăvirile care au loc la nivel global, majoritatea cazurilor pot fi soluționate pozitiv dacă
tratamentul esențial este făcut în timp util și precizează că 80% dintre decese au loc din lipsă de
resurse, bani sau medicamente iar riscul mai mare este în rândul sugarilor. Există 12 tipuri de cancer
care se dezvoltă în perioada copilăriei, leucemia și cancerul din zona creierului fiind considerate
cele mai frecvente la copii.
(...)
Această zi a fost declarată, în 2003, de către Childhood Cancer International (fostă Confederația
Internațională a Organizațiilor Părinților cu Copii Bolnavi de Cancer — ICCCPO), care cuprinde, în
prezent, 177 de rețele de la nivel local și național conectate la organizații din 90 de țări de pe toate
cele cinci continente.
sursa: AGERPRES /(Documentare — Daniela Dumitrescu, editor: Cerasela Bădiță)

Pasi prin lumea sunetelor
Aplicaţia „Paşi prin lumea sunetelor!” este un material elaborat de conf. univ. dr. Carolina Bodea
Haţegan şi lect. asociat dr. Dorina Talaş, Departamentul de Psihopedagogie specială, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, cu sprijinul Cochlear şi ASTTLR.
Aceasta este un material util atât specialiştilor în terapia tulburărilor de limbaj, cât şi părinţilor
preocupaţi de modalităţi prin care pot contribui la dezvoltarea abilităţilor de pronunţie a propriilor
copii.
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Materialul imagistic şi lingvistic cuprins în această aplicaţie este structurat şi organizat după criterii
logopedice. Astfel, fiecare sunet din inventarul limbii române este localizat la nivelul cuvintelor, în
cele trei poziţii de bază: poziţie iniţială, poziţie mediană şi poziţie finală. Excepţie de la această
regulă o face repartizarea sunetului „ă” doar la nivelul a două cuvinte unde sunetul se află în poziţie

mediană şi finală, precum şi a sunetului „î” care este localizat doar în poziţie iniţială şi mediană.
Astfel, aplicaţia reuneşte o colecţie de 79 de cuvinte şi imagini care permit evaluarea abilităţilor
articulatorii ale copilului, precum şi notarea pronunţiei corecte, omisiunii, distorsiunii sau
substituirii/înlocuirii sunetului ţintă. Terapeutul sau părintele rulează aplicaţia alături de copil şi
înregistrează răspunsurile copilului (corecte sau greşite). Aplicaţia oferă şi posibilitatea de a asculta
înregistrarea sonoră a cuvântului reprezentat în imagine. Rezultatele sunt condensate într-un tabel
care redă în procente, în funcţie de diferite categorii clasificatorii ale sunetelor din limba română,
performanţa copilului. Aceste rezultate pot fi trimise pe o adresă de e-mail ceea ce face posibilă
reevaluarea şi compararea rezultatelor obţinute la diferite intervale de timp.
Autorii aplicaţiei adresează mulţumiri d-nei Raluca Trifu, d-şoarei Ştefana Berenghia şi firmei Web
& IT Solutions Provider pentru implicarea acestora în finalizarea acestui material.
Aplicatia poate fi accesata la: https://play.google.com/store/apps/details?id=ppls.pps.com.ppls
sursa: conf. univ. dr. Carolina Bodea Haţegan şi lect. asociat dr. Dorina Talaş, Departamentul de Psihopedagogie
specială, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai

Jumatate din populatia Romaniei este afectata de saracie, 54% din
persoanele din mediul rural nu au o ocupatie
sursa: www.stiriong.ro, 11 feb 2016
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Unde incepe saracia?
In mediul rural exista un grup in crestere de copii foarte vulnerabili care provin din familii sarace,
cu un singur tip de venit, adesea doar alocatia sau venitul social. Astfel, 225.000 [1] de copii se duc
zilnic flamanzi la culcare iar 72% [2] dintre familiile din mediul rural nu le pot asigura copiilor sub
5 ani o dieta minim acceptabila, ceea ce provoaca imbolnaviri grave sau malnutritie.
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Gradul redus de ocupare din mediul rural creste de trei ori riscul de saracie din
aceste zone fata de mediul urban

Un copil flamand nu poate invata
Lipsurile majore si responsabilitatile domestice nu le mai permit copiilor sa urmeze o educatie,
astfel ca peste 37% [3] dintre persoanele cu varste de peste 15 ani prezinta analfabetism functional:
nu inteleg ceea ce citesc sau nu stiu sa scrie corect. In mediul rural, 20% [4] dintre copii raman cu 8
clase, o treime dintre acestia fiind expusi riscului de saracie, avand sanse reduse de angajare.
Potrivit datelor Eurostat, rata abandonului scolar in Romania a trecut in 2014 de 18% [5], fata de
11% [6] media de abandonare timpurie a scolii in Uniunea Europeana.
Fara educatie - sanse reduse de angajare
In mediul rural, rata somajului in randul tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18-24 de ani este de 22%
[7] iar gradul de ocupare al persoanelor cu varsta intre 18 si 60 de ani este de aproximativ 46% [8].
Gradul de ocupare redus accentueaza starea de saracie
In aceste conditii, in Romania inca exista saracie extrema! 40,4% [9] din populatia Romaniei
traieste cu riscul saraciei si al excluziunii sociale iar dintre copii - 51% [10]. In mediul rural situatia
este dramatica intrucat riscul de saracie pentru acesti copii este de trei ori mai mare decat pentru cei
din mediul urban - 34,1% [11] dintre cei 51% sufera de privatiuni materiale extreme. Copiii saraci
de astazi vor deveni adultii saraci de maine.
Acest cerc vicios al saraciei poate fi intrerupt aducand copiii la scoala, deoarece numai prin educatie
cresc sansele gasirii unui loc de munca care sa le ofere viitorilor adulti venitul necesar unui trai
decent. Iar la nivel macroeconomic, prin diminuarea ratei de parasire timpurie a scolii, vor fi evitate
problemele legate de forta de munca si somaj, de coeziune sociala si de competitivitate in general.
Despre World Vision Romania
World Vision Romania face parte din parteneriatul World Vision International prezent in aproape 100 de tari din
intreaga lume. World Vision Romania este o fundatie crestina care desfasoara programe de interventie umanitara de
urgenta, dezvoltare si advocacy punand in centrul activitatii sale bunastarea copilului. Fundatia se concentreaza
asupra muncii cu copiii, familiile si comunitatile, in scopul depasirii saraciei si nedreptatii. Inspirata de valorile
crestine, fundatia lucreaza cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasa, etnie sau gen. In 25
de ani de prezenta in Romania, fundatia a ajutat peste 500.000 de copii si adulti, in 400 de comunitati din 8 judete.
World Vision Romania crede in dreptul la sanse egale pentru copiii de la sate si de la oras si de aceea in comunitatile
rurale unde este prezenta desfasoara programe de dezvoltare comunitara pe termen lung cu focus pe educatie si
reducera abandonului scolar, sanatate si protectia copilului, agricultura si dezvoltare rurala, angajament civic si
crestin. Copiilor li se faciliteaza astfel accesul la conditii de viata mai bune prin dezvoltarea durabila a comunitatii in
care traiesc. Proiectele sale se concentreaza pe transformarea comunitatilor si a membrilor acestora, pentru a realiza
o viata implinita pentru fiecare copil.
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[1] http://www.worldvision.ro/bunastare2014.pdf
[2] http://www.worldvision.ro/bunastare2014.pdf
[3] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16737&LangID=E
[4] http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/PUBLICATIE-Sistemul-de-invatamant-2014.pdf
[5] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_40&plugin=1
[6] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_40&plugin=1
[7] http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj/2015/somaj_Ir_15.pdf
[8] Studiul WVR referitor la Ocupare, Angajabilitate si Antreprenoriat in Mediul Rural - decembrie 2015
[9] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16737&LangID=E
[10]http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/story/20151116STO02883/20151116STO02883_en.pdf
[11] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16737&LangID=E

Cum povestim copiilor si adolescentilor despre sex? - Conferinta
Nationala de Educatie Sexuala
sursa: www.stiriong.ro, 10 feb 2016

In perioada 19-20 martie va avea loc Conferinta Nationala de Educatie
Sexuala, organizata de Parentime, reprezentanta in Romania a fundatiei Thomas Gordon
International. Invitata speciala a evenimentului este Meg Hickling, una dintre cele mai de seama
personalitati ale domeniului, care de peste 40 de ani militeaza pentru educatia si sanatatea sexuala.

"Am decis sa organizam acest eveniment deoarece multi parinti se tem sa abordeze tema educatiei
sexuale si nu stiu cum e mai bine sa vorbeasca despre acest subiect cu copiii lor. Mai mult,
organizatiile religioase din Romania au inceput o adevarata lupta impotriva educatiei sexuale, iar
parintii au ajuns sa fie speriati ca elevii din scoli vor fi incurajati sa aiba un stil de viata libertin
daca li se vorbeste despre sex. Astfel, consideram ca le va fi de ajutor atat parintilor cat si
educatorilor/profesorilor sa asculte ce are de spus un expert cu 40 de ani de experienta in educatia
sexuala a copiilor si tinerilor, apoi sa adapteze discursul conform valorilor personale. Si asta
pentru ca sexualitatea, cu toate sentimentele si comportamentele noastre, reprezinta o parte
importanta a fiintei umane, iar o educatie sanatoasa in aceasta privinta are o pondere uriasa in
starea de bine si sanatatea generala a societatii" a declarat Miruna Patrascu, Managing Partner
Parentime.
"Lansam o invitatie catre ONG-urile care activeaza in domeniul drepturilor si educatiei copiilor,
precum si in domeniul educatiei sexuale. Ii invitam sa participe la acest eveniment si sa profite din
plin de sfaturile si experienta doamnei Meg Hickling, pentru ca ii va ajuta cu siguranta in
derularea activitatii dumnealor." au mai declarat organizatorii.
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Scopul principal al conferintei este de a le facilita parintilor sarcina de a discuta cu copiii lor despre
subiectul sexualitatii. Numeroase studii arata ca parintii ii pot ajuta pe copii, prin discutii deschise

pe acest subiect, sa devina tineri armoniosi, care nu dezvolta comportamente riscante legate de sex
(incep viata sexuala mai tarziu, folosesc corect mijloacele de contraceptie, au mai putini parteneri
intamplatori, etc).
Evenimentul va avea loc pe 19-20 martie, la Bucuresti, si se adreseaza parintilor, educatorilor,
profesorilor, bonelor, psihologilor, specialistilor in ingrijirea copilului, precum si altor persoane
implicate in educatia copiilor. Pentru informatii privind inscrierea si programul complet accesati
http://www.parentime.ro/conferinta.
Conferinta Nationala de Educatie Sexuala este organizata de Parentime, cu sprijinul Editurii Trei.
Parteneri: Funvertising, Ferma animalelor, Gradinita Bambi Step by Step, Scoala Step by Step,
Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala Step by Step si Montessori Institute of
Bucharest.
Infiintat in 2008, Parentime s-a nascut din dorinta de a acorda parintilor un set de instrumente
necesare pentru a face din experienta de parinte o experienta placuta si relaxata. Pentru ca a fi
parinte este cel mai dificil "job" al vietii si nu ar trebui sa fie singurul pentru care sa nu ai o
pregatire formala.
Parentime este reprezentant exclusiv in Romania al Fundatiei Gordon Training International.
Fundatia Gordon Training International este o companie de training renumita in lume, infiintata de
psihologul Thomas Gordon, care are ca misiune echiparea oamenilor din intreaga lume cu
aptitudini de comunicare democratica si rezolvare de conflict cu castig de ambele parti.

Un puşti de 15 ani a dezvoltat un test care va ajuta detectarea şi tratarea
Alzheimer-ului, cu mult timp înainte de apariţia simptomelor

Sursa: telegraph.co.uk
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Se estimează că boala afectează 1% din populaţia Globului, cu vârste cuprinse între 65 şi 70 de ani.
Maladia Alzheimer se manifestă, în general, prin simptome precum confuzia mentală, pierderile de
memorie sau chiar depresia. Boala afectează 1% din populaţia Globului, cu vârste cuprinse între 65
şi 70 de ani. Până acum, această afecţiune putea fi detectată doar după apariţia mai multor

simptome, însă un tânăr în vârstă de numai 15 ani a creat un test, prin intermediul căruia boala poate
fi descoperită cu mult timp înainte de apariţia primelor semne.
Un adolescent din oraşul britanic Epsom, pe nume Krtin Nithiyanandam, a conceput un anticorp,
care, în momentul în care este introdus în organism, ajunge la nivelul creierului, unde distruge
neurotoxinele apărute în primul stagiu de dezvoltare al maladiei. Mai mult decât atât, anticorpul se
poate ataşa de particulele fluorescente, ce se folosesc în timpul procedurii de imagistică cu
rezonanţă magnetică pentru a detecta proteinele care declanşează apariţia Alzheimer-ului.
Conform studiului realizat de Krtin, anticorpul creat de el poate fi folosit şi la tratarea maladiei.
"Rezultatele noilor cercetări pe care le-am efectuat au arătat că anticorpul poate fi utilizat cu scopul
de a diagnostica boala, dar şi pentru a o trata", a declarat adolescentul britanic.
În momentul de faţă, puştiul de 15 ani concurează cu invenţia sa la Google Science Fair Prize, o
competiţie internaţională, destinată adolescenţilor care au dezvoltat proiecte ştiinţifice inovative.
Krtin este deja finalist şi, dacă va câştiga concursul, va obţine o bursă, care îl va ajuta să-şi continue
cercetarea. Sursa: interestingengineering.com
sursa://www.descopera.ro/stiinta/15049301-un-pusti-de-15-ani-a-dezvoltat-un-test-care-va-ajuta-detectarea-sitratarea-alzheimer-ului-cu-mult-timp-inainte-de-aparitia-simptomelor, Alin Motogna, 2016

Noi publicații la RENINCO
Ultimele două aparitii publicistice care pot fi puse la dispoziţia membrilor cotizanţi RENINCO
sunt:
- Să comunicăm cu...plăcere. Ghid pentru părinţi, educatori şi alte persoane implicate în lucrul cu
copii care au dificultăţi de comunicare, 2015, RENINCO şi UNICEF, Editura Alpha-MDN, Buzău
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- Practici bune în educaţia incluzivă din grădiniţe, 2015, Editura Alpha-MDN, Buzău

Bullying-ul asupra copiilor diagnosticati cu boli cronice, o problema reala
in scolile din Romania
Asociatia M.A.M.E. continua campania de prevenire si combatere a fenomenului
de tip bullying ce afecteaza copiii cu boli cronice sau cu dizabilitati, prin sustinerea
unor workshop-uri de informare in scolile si liceele din Bucuresti si Ilfov. Pana in prezent,
specialistii organizatiei au vizitat 10 scoli si au discutat cu aproximativ 1.000 de elevi referitor la
acceptarea si integrarea in grup a elevilor cu nevoi speciale, diagnosticati cu boli cronice, precum si
a celor care au dizabilitati fizice sau intelectuale.
"Aproximativ 60% dintre elevii care au participat la sesiunile de informare au povestit situatii reale
de bullying in care au fost implicati direct, iar peste 40% au relatat situatii in care au fost martori.
Din pacate, copiii cu nevoi speciale, care frecventeaza cursurile scolare, sunt agresati sub diferite
forme: fizic, verbal sau emotional. In contextul in care elevul respectiv deja duce o lupta cu boala,
este pus in situatia de a duce o lupta si cu cei din jurul sau, facandu-i astfel extrem de dificila
recuperarea si reintegrarea sociala", a declarat Maria Culescu, Presedinte Fondator al Asociatiei
M.A.M.E. si initiatoarea campaniei anti-bullying.
Efecte ale bullying-ului: anxietate, depresie si chiar abandon scolar.
In completarea sa, Diana Simon, psihoterapeut in cadrul Centrului Stelutelor, centru social de suport
si recuperare destinat copiilor aflati in situatii de risc, infiintat de Asociatia M.A.M.E., a vorbit
despre impactul psihologic pe care bullying-ul il poate avea asupra copiilor bolnavi. "Efectele
comportamentului de tip bullying sunt daunatoare, iar impactul psihologic asupra dezvoltarii
ulterioare a copilului este covarsitor. Elevii agresati se simt singuri, izolati si umiliti. manifestand
de cele mai multe ori simptome de anxietate, depresie, dar si insomnie, dureri de cap si de stomac.
De asemenea, isi pierd increderea in propria persoana, precum si atentia si capacitatea de a se
concentra, ceea ce conduce la obtinerea notelor mici, la scaderea performantelor scolare, refuzul
de a merge la scoala sau chiar abandonul scolar."
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Din pacate, situatia lui Nicusor nu este singulara. Conform datelor furnizate de UNICEF
International, Romania este pe locul I in Europa la numarul de elevi cu varsta cuprinsa intre 11 si 15
ani care agreseaza alti colegi.
Campania de prevenire si combatere a fenomenului de tip bullying in randul elevilor va continua si
in luna martie 2016 prin sustinerea unor workshop-uri de informare in 5 licee din Bucuresti, facand
parte din activitatile derulate de Asociatia M.A.M.E. in cadrul proiectului "Centrul Stelutelor centru social de suport si recuperare destinat copiilor aflati in situatii de risc", finantat prin
granturile SEE 2009 - 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.
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La eveniment a fost prezenta si mama unui baietel in varsta de 13 ani, Camelia S., care din cauza
problemelor de auz pe care fiul sau le are, acesta a devenit tinta unor agresiuni repetate din partea
colegilor. "Nicusor a fost tachinat, jignit si chiar lovit de colegii lui. Din cauza faptului ca nu auzea
foarte bine, colegii l-au tratat ca si cum le-ar fi inferior si l-au batjocorit. Acest lucru l-a afectat
foarte mult. Avea note proaste la scoala, era permanent suparat, nemultumit, nefericit. A fost
nevoie sa il transferam la alta scoala si sa faca terapie cu un psiholog", a povestit aceasta.

*Centrul Stelutelor, centru de suport si recuperare infiintat de Asociatia MAME este destinat
copiilor aflati in situatii de risc si le ofera acestora, in mod gratuit, servicii de informare si
indrumare, asistenta sociala, consiliere psihologica individuala si de grup, consiliere medicala,
consiliere nutritionala, consiliere juridica, ludoterapie, logopedie, ateliere de terapie emotionala,
kinetoterapie, precum si ergoterapie.
**Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009
- 2014. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene,
accesati www.eeagrants.org.
sursa: www.stiriong.ro, 11 feb 2016

Atelierul de Scriere Creativă în SF & Fantasy. Încep înscrierile pentru cea
de-a treia ediţie
Bookblog.ro şi Club Revdepov vă invită la ediţia nr. 3 a Atelierului de Scriere Creativă în SF &
Fantasy. După ce antologia cuprinzând textele absolvenţilor primei ediţii a atelierului a fost lansată
anul trecut la Editura Millenium Books – Eroi fără voie – iar o a doua antologie cu textele
cursanţilor de la ediţia numărul doi este în pregătire, căutam nume noi care să se regăsească în
paginile celei de-a treia antologii.
Atelierul de Scriere Creativă în SF şi Fantasy organizat de Club Revdepov şi Bookblog.ro
este singurul atelier de scriere creativă din care ieşi scriitor debutat! Cea de-a treia ediţie a
Atelierului se va desfăşura în perioada 22 februarie 2016 – 3 aprilie, iar înscrierile au început deja
şi durează până pe 15 februarie.
Cine vor fi maeştrii tăi?
I-am ales pe cei mai buni pentru a te îndruma în ale scrisului, nume mari chemate la festivaluri şi
care sunt citate de câte ori se vorbeşte despre vârfurile SF-ului românesc: Michael
Haulica şi Dănuţ Ungureanu sunt cei care coordonează atelierul. Alături de ei vor veni şi invitaţi
surpriză care vor susţine întâlniri tematice.
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Cum te înscrii?
Trimite, până pe 15 februarie, un mail cu subiectul „Atelier SF&F 3” şi motivaţia participării la
simina@revdepov.ro. Cursul se va ţine într-un loc central din Bucureşti, costă 600 de lei şi cuprinde
12 întâlniri, câte două pe săptămâna. Locurile se ocupă în ordinea înscrierii.
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Beneficii?
Pe lângă toate cunoştinţele pe care scriitorii le pun la dispoziţia ta şi feedbackul constant pe texte,
rezultatul extraordinar al atelierului este publicarea celor mai bune proze într-o antologie SF &
Fantasy. Prima serie de cursanţi a fost publicată deja: „Eroi fără voie” este numele primei antologii,
recent apărută la editura Millenium Books.
În urma primelor doua ediţii, multe dintre prozele lucrate în cadrul atelierului au fost publicate şi în
reviste, majoritatea în regim profesionist, fiind bine primite de critică şi de public.
De asemenea, absolvenţii au înfiinţat, la iniţiativa lui Michael Haulica, cenaclul „Secţia 14”, în
cadrul căruia se întâlnesc şi îşi discută textele, ajutându-se reciproc.

Mai multe detalii despre atelier la adresa revdepov.ro/ateliere/sff şi Event pe Facebook
sursa://edu-news.ro/atelierul-de-scriere-creativa-in-sf-fantasy-incep-inscrierile-pentru-cea-de-atreia-editie/, 8 feb2016

7 curiozități ale limbii române
1. Oficial, cu o lungime de 44 de litere, cel mai lung cuvânt din limba română, se află pe locul 3 în
topul celor mai lungi cuvinte din Europa. Cuvintul este:
“pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză“ (o pseudoboală a plămânilor provocată de
inhalarea prafului de siliciu vulcanic). Pe primul loc, se află un cuvânt german cu o lungime de 79
de litere, iar pe locul 2 un cuvânt turcesc cu o lungime de 70 de litere, ambele fiind cuvinte
compuse, în timp ce cuvântul românesc este unul tehnic).
2. Limba română este singura limba europeană în care se poate face o propoziție completă, formată
din 5 cuvinte care conțin doar vocale: “Oaia aia e a ei”.
3. Cel mai lung cuvânt care conține doar vocale: uiuiu.
4. Cel mai lung cuvânt care conține o singură consoană: acioaiei.
5. Cel mai lung cuvânt care incepe și se termină cu o vocală și în rest conține doar consoane: înspre.
6. Cel mai lung cuvânt care denumește o localitate din Romania: Constantinești.
7. Cel mai scurt cuvânt care denumește o localitate: Ip.
Palindromuri amuzante (grupuri de cuvinte sau cuvinte care pot fi citite de la stânga la dreapta și de
la dreapta la stânga fără să-și piardă sensul):
Ele ne seduc cu desenele;
Era sa pozez o pasare;
Elisa va lasa Toyota sa la Vasile;
Era o tipa rapitoare.

Cotizatia RENINCO - 2016
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Reluăm acest anunț pentru cei întârziați și reamintim cuantumul: 50 lei/an pentru persoane fizice și
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
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Mulțumim tuturor membrilor care și-au achitat cotizația pe anul 2016!

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!
Vă rugăm să nu neglijați, există riscul de a fi eliminați din baza de date. Multumim!

Imi Daruiesc Ziua Cadou - o noua platforma de crowdfunding social in
Romania
Multora dintre noi ni s-a intamplat cel putin o data sa fim intrebati ce ne dorim de
ziua noastra si sa nu avem un raspuns. Desi intentiile prietenilor au fost de fiecare
data bune, am primit ulterior cadouri de care nu aveam nevoie ori nu ne-au placut.
Noua platforma de crowdfunding online www.imidaruiesc-ziuacadou.ro isi propune sa aduca mai
multa valoare zilelor de nastere prin crearea de campanii online de strangere de fonduri, pentru
sustinerea unor cauze cu impact social, initiate in preajma zilelor de nastere.

De ce existam?
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Proiect Castigator al Startery Central & Eastern Europe, noiembrie 2015
Proiectul Imi Daruiesc Ziua Cadou a fost desemnat castigator intr-o competitie internationala
adresata start-up-urilor cu impact social din Europa Centrala si de Est, in noiembrie 2015,
competitie organizata de Social Impact Berlin, SAP Labs si Ashoka, cea mai mare comunitate de
antreprenori sociali din lume. Astfel ca, la sfarsitul lunii februarie, echipa va petrece 2 saptamani in
Berlin alaturi de cei de la Social Impact Lab, pentru a pune la cale planuri de
extindere. http://startery.de/news/startery-cee-we-teamed-up-for-a-real-social-impact-in-central-
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Dincolo de a fi un instrument de finantare pentru proiectele non-guvernamentale, platforma isi
propune sa incurajeze:
- gesturile de generozitate - initiate cu ocazia zilelor de nastere, acestea sunt asociate cu emotii
pozitive si apreciere din partea celor dragi;
- un model unic de comunicare al proiectelor din mediul non guvernamental - prin definirea
unor pachete de sustinere foarte detaliate prin care un Sarbatorit sau donator poate alege sa sustina o
anumita cauza;
- donatiile online - istoricul privind evolutia accelerata a dezvoltarii si utilizarii online-ului in
activitatea de zi cu zi confirma potentialul mare al acestui tip de donatii.

eastern-europe-2895
Cine suntem?

Platforma www.imidaruiesc-ziuacadou.ro este fondata si coordonata in timpul lor liber de Ramona
si Oana. Ramona lucreaza in departamentul de marketing al uneia dintre cele mai mari companii
globale din industria bunurilor de larg consum iar Oana este coordonator de evenimente intr-o
organizatie adresata femeilor de business din Romania.
Datorita numarului mare de sustinatori ce si-au anuntat interesul de a-si darui ziua cadou in
urmatoarea perioada, Ramona & Oana au hotarat sa isi mareasca echipa cu cel putin 10 voluntari
din diverse domenii. Acest lucru le va ajuta sa faca fata unui numar nelimitat de Sarbatoriti si sa dea
sfoara in toata tara de campaniile Imi Daruiesc Ziua Cadou. Aplicarile sunt deschise pana in 20
februarie aici:http://imidaruiesc-ziuacadou.ro/echipa/
"Suntem de parere ca, uneori, singurul lucru pe care poti sa il mai oferi unui om e o noua sansa. In
contextul in care esti independent financiar si emotional, atunci esti capabil sa ii ajuti si pe altii si sa
fii sansa de care au nevoie. Poate banii nu aduc intotdeauna fericirea insa, in unele cazuri, o suma
oricat de mica poate aduce incredere si speranta in viata cuiva. Suntem sigure ca zilele de nastere
pot face lumea mai buna".
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Toti pentru unul, unul pentru toti!
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sursa: www.stiriong.ro, 12.02.2016

