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2017 - Anul Internaţional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare

RENINCO - Buletin Informativ nr. 2, anul 5, saptamana 16 - 22 ianuarie 2017

Page

Rezoluţia ONU recunoaşte “importanţa turismului internaţional şi, în special, desemnarea unui an
internaţional de turism durabil, pentru a promova o inţelegere mai bună între popoarele de
pretutindeni, să conducă la o conştientizare mai mare a bogăţiilor patrimoniului ale diferitelor
civilizaţii şi să duca la o mai bună apreciere a valorilor inerente ale diferitelor culturi, contribuind
astfel la consolidarea păcii in lume”, aşa cum informează un comunicat al Organizaţiei Mondiale a
Turismului (OMT).
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Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a aprobat desemnarea anului 2017 ca Anul Internaţional de
Turism Durabil pentru Dezvoltare, în scopul de a creşte contributia sectorului la creşterea
economică şi la îmbunătăţirea socială şi a mediului.

Raport global al asociației Human Rights Watch privind respectarea
drepturilor omului
World Report 2017 este raportul anul al asociației Human Rights Watch, ajuns
acum la a 27a ediție, în cadrul căreia analizează practicile la nivel global legate de
respectarea drepturilor omului. Acest raport trece în revistă cele mai importante
problematici pe această temă, în peste 90 de țări și teritorii la nivel mondial, făcând
referire la evenimente care s-au petrecut în intervalul noiembrie 2015 - noiembrie
2016. Human Rights Watch este o organizație internaținală, independentă care lucrează pentru a
susține demnitatea umană și pentru a promova drepturile omului.
Cartea reflectă munca de investigație a organizației Human Rights Watch alături de organizațiile
partenere din diferite țări. De asemenea, există și componenta de advocacy, organizația
monitorizand evoluția diverselor politici publice și intervenind pe lângă guverne și instituții
internaționale pentru a stopa abuzurile și a promova drepturile omului.
Raportul conține 2 părți: una dedicat eseelor (....), și cea dedicată analizelor diferitelor state în care
organizatorii au reușit să analizeze și să monitorizeze activitatea guvernelor și a organizațiilor din
domeniu.

Puteți accesa raportul online la linkul:
www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.pdf
sursa: www.stiriong.ro, 13 ian 2017
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Cuantumul cotizatiei a ramas neschimbat pentru anul 2017, astfel:
- 50 lei/an pentru persoane fizice
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Cotizatia RENINCO - 2017

- 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, la adresa: 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!
Multumim!

Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi în colaborare cu Asociația
Performanță și Cultură găzduiește expoziția C`Arte și Cultură națională.
Cele Mai Frumoase Cărți din România (2012 – 2016), începând cu data de
15 ianuarie 2017
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Publicul va fi invitat la o serie de evenimente și activități, dintre care nu vor lipsi întâlnirile cu
profesioniști din domeniul cărții, ateliere interactive pentru copii si adulți.
Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi din București își propune – între altele – promovarea
cărții și a scriiturii, în încercarea de a crea legături între trecut și prezent, între patrimoniu, educație
și cultură.
Proiectul face parte din seria manifestărilor dedicate Zilei Culturii Naționale și este finanțat de
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C`Arte și Cultură națională. Cele Mai Frumoase Cărți din România (2012 – 2016) este o expoziție
de design de carte, care prezintă o selecție de titluri nominalizate sau premiate în cadrul concursului
național de design de carte, edițiile 2012 – 2016. Selecția include realizări ale artiștilor și
specialiștilor din domeniu, care se raportează la aspecte specifice ale culturii și spațiului românesc
prin ilustrație, texte, autori prezentați, de la cărți despre istoria artei și culturii (Tzara. Dada. Etc.),
la cărți pentru copii (Povești din calendar), albume (Maramureșul meu) sau la cărți de autor (Praf
de zâne). Proiectul promovează valorile culturale naţionale contemporane, în contextul sărbătoririi
Zilei Culturii Naţionale.

Ministerul Culturii și Identității Naționale.
Cele mai frumoase cărți din România este un proiect cultural dedicat designului de carte,
dimensiunii artistice a cărții văzută ca obiect. Proiectul reinstituie designul de carte ca reper în
relația cititorului cu cartea. Proiectul a fost inițiat ca platformă de dezbatere pe tema designului de
carte, atât pentru profesioniștii din lumea editorială, cât și pentru designerii, graficienii independenți
și publicul larg.
Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, Str. Londra nr. 39, sector 1, București
www.muzeulhartilor.ro
Program de vizitare: Miercuri – Duminică, 10.00 – 18.00, Acces gratuit

2 instrumente inovatoare pentru ONG-urile din Romania
10% din ONG-urile românești dispar anual. Iar peste 50% au bugete anuale de sub
10.000 euro și niciun angajat. Toate peste toate, sustenabilitatea ONG-urilor din
România nu este chiar la cote îmbucurătoare. În același timp, educația managerială
pentru oamenii din ONG-uri este mai degrabă apanajul țărilor precum SUA, Marea Britanie sau
Norvegia, unde întâlnim sectoare nonprofit puternice. În România mai puțin, deși de la educație
pleacă până la urmă progresul.
În aceste condiții a apărut Centrul pentru Managementul Organizațiilor Nonprofit (CMON), cu bani
norvegieni. CMON are 5 piloni, dar ne vom opri asupra a 2 dintre aceștia: primul curs online în
format MOOC dedicat ONG-urilor și primul board game de planificare strategică pentru ONG-uri.
De ce este importantă educația pentru ONG-uri?

Se numește “Managementul Sustenabil al Organizației Nonprofit” și are aproape 2000 de cursanți.
Este gratuit, disponibil oriunde (inclusiv pe telefon/tabletă) și are 5 module care acoperă
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Primul curs online gratuit în format MOOC dedicat ONG-urilor
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ONG-urile sunt, la prima vedere, o “struțo-cămilă”. Nu sunt instituții publice, deși au în vedere de
regulă interesul public, dar nici companii, deși sunt private și uneori derulează și activități
antreprenoriale. Încă din denumire, (“non-guvernamentale”, “non-profit”) predomină explicațiile
legate de ce nu sunt ONG-urile, decât despre ceea ce sunt ele. Din start vorbim deci de un sector
specific, cu nevoi diferite și punctuale.
În plus, ONG-urile trebuie să își găsească singure sursele de finanțare și, în același timp, să își
protejeze independența. Și deseori sunt lansate ori conduse de oameni pasionați și inimoși, care vor
să rezolve diverse probleme din societate. Doar că acești oameni au nevoie de un punct de
pornire, de îndrumare, de instrumente. De educație. Nimeni nu se naște învățat, dar uneori chiar
dacă îți dorești să înveți, nu prea ai de unde. În România cărți despre ONG-uri se găsesc doar prin
biblioteca CMON și câteva alte locuri din țară (dar extrem de rar în vreo bibliotecă publică), cursuri
universitare sunt doar la Cluj ca o specializare a unui program de masterat, iar instrumentele nu sunt
chiar la tot pasul.

managementul unui ONG. Cu peste 300 de rating-uri de “4” și “5 stele” și feedback-uri pline de
mulțumiri, cursul îi permite oricărei persoane care își dorește să învețe despre managementul unui
ONG o serie de instrumente educaționale: video-uri, studii de caz, exerciții practice,
modele/template-uri/framework-uri, teste, interviuri, e-books exclusive, toolbox.
Prin 56 de lecții și 6 ore de materiale video, cursul se adresează atât celor aflați la început de drum
în zona managementului ONG-urilor, cât și celor cu experiență. Dar indiferent de situație, cursul
este în special pentru ONG-urile “mici și medii”, pentru că acolo este cea mai mare nevoie de
învățare și dezvoltare (dar și cel mai mare potențial).
Fiecare cursant își alege propriul ritm de învățare, stabilind dacă vrea să își dedice mai multe ore
dintr-odată sau să învețe câte puțin, dar mai des.
Cursul folosește platforma de e-learning Udemy, putând fi accesat
la www.udemy.com/management-ong
Primul board game de planificare strategică pentru ONG-uri — RePlan

sursa: www.stiriong.ro
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Pe durata finanțării prin Fondul ONG/ EEA Grants, RePlan a fost oferit gratuit. Ulterior, s-a
transformat în prima inițiativă de antreprenoriat social a AYI, devenind o modalitate de a susține
CMON și dezvoltarea prin educație a ONG-urilor, întrucât toate veniturile obținute din vânzarea
RePlan merg către activități și proiecte. Și cum motto-ul CMON este “E timpul pentru
sustenabilizare!” și RePlan este un produs sustenabil, astfel că atunci când îl cumperi sprijini și
echipa Atelierului de Pânză, care produce săculețul-ambalaj cu ajutorul persoanelor cu dizabilități,
dar și echipa CMON, care se ocupă manual de întregul proces, de la ambalare până la pregătirea
livrării și a tuturor operațiunilor conexe.
Dar mai bine afli mai multe despre RePlan pe pagina lui, așa că te invităm să îl descoperi cu drag.
Jocul poate fi comandat online la www.management-ong.ro/replan
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De la Aristotel încoace, se spune că educația prin joc este cea mai eficientă și produce cele mai
bune rezultate, de durată. Așa că ne-am întrebat… de ce să nu aibă și ONG-urile jocul lor? Și prin
asta să își facă și strategia, ca să se joace cu folos.
Întrebarea și-a găsit repede răspunsul în RePlan, care a ajuns între timp la peste 250 de ONG-uri din
toate colțurile României. Iar feedback-ul a fost și este wow, mult peste așteptările echipei. RePlan
este adaptat nevoilor și specificului ONG-urilor românești, fiind un produs inovator nu doar pentru
România, ci și în Europa, existând planuri pentru traducerea în limba engleză și lansarea pe plan
european.
Până acolo însă, RePlan sprijină ONG-urile care îl joacă să vadă unde se situează, să se gândească
unde vor să meargă, cum vor ajunge acolo, iar apoi etapa care ne place cel mai mult, să vadă dacă
strategia este sau nu sustenabilă și pot face față diverselor provocări și situații neprevăzute. Un
ONG spunea chiar că RePlan te pregătește “pentru zile negre”.
Totuși, deși vorbim despre un joc, ne-am gândit că cei care îl vor folosi nu vor dori să fie într-o
lume virtuală, așa că RePlan folosește fix realitatea fiecărui ONG în parte, testând diverse situații și
provocând muuuulte dezbateri. În plus, deși nu era un obiectiv, am aflat din feedback-urile primite
că a juca RePlan echivalează deseori cu o echipă mai unită, fiind indirect și un exercițiu de
teambuilding.

Anul nou chinezesc - Cocoșul de Foc
Potrivit zodiacului chinezesc, Anul nou chinezesc începe pe 28 ianuarie 2017 și se află sub influența
Cocoșului de Foc. Pentru a fi in armonie cu elementul sau – focul, este recomandat sa porti culori
“de foc”: rosu, galben, portocaliu, purpuriu, magenta si roz.
La fel de bine poti armoniza “focul” cu nuantele elementului “pamant”: verde, maro.
In ceea ce priveste accesoriile, opteaza pentru bijuterii din cristale naturale care au energia focului
(cuart roz, granat, rubin) sau energia lemnului (jad, agata, turmalina verde, malachit).
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Toti pentru unul, unul pentru toti!
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