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MAE: România a preluat Președinția Comitetului de Securitate al OSCE pe 2015

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, marți, 6 ianuarie 2015, că România a preluat
Președinția anuală a Comitetului de Securitate al Organizației pentru Securitate si
Cooperare, in Europa (OSCE), pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2015.
Mandatul va fi exercitat de catre Reprezentantul Permanent al Romaniei pe langa Organizatiile
Internationale de la Viena, ambasadorul Cristian Istrate, si o echipa alcatuita din diplomati ai
Misiunii Permanente a Romaniei la Viena, valorificand expertiza existenta la nivelul institutiilor
romanesti cu competente în aria de lucru, asociata Comitetului de Securitate al OSCE.
Potrivit MAE, pe parcursul exercitarii Presedintiei Comitetului de Securitate, Romania "va acorda o
atentie deosebita": combaterii terorismului, criminalitatii transnationale organizate si fenomenului
migratiei ilegale in spatiul OSCE, cresterii securitatii cibernetice, combaterii traficului ilegal cu
fiinte umane si droguri, management-ului si securitatii frontierelor statelor OSCE in contextul
amenintarilor transnationale, precum și reformei sectorului de securitate si aprofundarii cooperarii
intre autoritatile de aplicare a legii.
In exercitarea mandatului, Romania va sprijini realizarea obiectivelor OSCE in domeniile de
competenta Comitetului de Securitate, conform angajamentelor in materie asumate de Statele
Participante.
sursa: http://www.realitatea.net/mae-romania-a-preluat-pre-edintia-comitetului-de-securitate-al-osce-pe2015_1604356.html#ixzz3OCpwGrFY

Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala
Colegiul Național al Asistenților Sociali a lansat pe 6 ianuarie 2015, competiția pentru premiile ce
vor fi oferite în cadrul celei de-a doua ediții a Galei Naționale a Excelenței în Asistența Socială.
Obiectivul Galei Naționale a Excelenței în Asistența Socială este de a recompensa și de a pune în
valoare asistenții sociali care au contribuit in 2014 la rezolvarea problemelor sociale, precum și de a
recunoaște contribuția celor care au participat la dezvoltarea asistenței sociale și au promovat
profesia de asistent social în anul 2014.
Gala Naţionala a Excelenţei în Asistenţa Socială Ediția a II-a 2015, va fi celebrată în data de 17
martie 2015 în contextul Zilei Mondiale a Asistenței Sociale, la Ateneul Roman din București,
începând cu orele 18.00.

Premiul asistentul social al anului 2014

-

Categoria asistenţi sociali ai anului 2014:

1. Premiul pentru asistentul social din domeniul protecţiei copilului
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În cadrul Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţa Socială se vor acorda următoarele premii:

2. Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor cu dizabilităţi
3. Premiul pentru asistentul social din domeniul sănătate – servicii medicale.
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
-

Categoria personalităţi care susţin asistenţa socială:

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
Înscrierile au loc în perioada 6 ianuarie – 30 ianuarie 2015.
Formularul (insotit de toate anexele) se transmite la adresa de e-mail: gala.cnasr@gmail.com, in
format electronic, pana la data de 30 ianuarie 2015, ora 16.00.
Regulamentul Galei și formularul de înregistrare pot fi descărcate de pe site-ul www.gala.cnasr.ro

Anunt de pre-lansare a rundei a doua a Cererii de propuneri de proiecte
din cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri
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Acest Fond Tematic face parte din Programul de Cooperare Elvetiano-Roman, ce consta in
ajutor nerambursabil oferit de Consiliul Federal Elvetian catre 13 state membre ale Uniunii
Europene, care au aderat in perioada 2004-2013. Prin acest Program de Cooperare se urmareste
reducerea disparitatilor economice si sociale dintre Romania si tari mai dezvoltate din Uniunea
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Consortiul format din KEK-CDC Consultants (www.kek.ch), Fundatia pentru
Dezvoltarea Societatii Civile (www.fdsc.ro) si Fundatia pentru Parteneriat
(www.repf.ro), in calitate de Organism Intermediar Elvetian pentru
administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile, anunta lansarea rundei a
doua a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri. Lansarea
rundei a doua este planificata pentru data de 15 ianuarie 2015.

Europeana extinsa. De asemenea, sprijinul elvetian isi propune sa contribuie la reducerea
disparitatilor economice si sociale dintre centrele urbane dinamice si regiunile periferice mai slab
dezvoltate din Romania.
Obiectivul Schemei de grant pentru ONG-uri este consolidarea organizatiilor societatii civile din
Romania si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici, precum si promovarea
activitatilor ONG care abordeaza cu precadere aspecte legate de mediu si furnizarea de servicii
sociale, contribuind totodata la intarirea capacitatii lor organizationale.
Prima runda a Cererii de propuneri de proiecte a fost lansata in 2012. Au fost primite 779 aplicatii
pentru o alocare financiara de 5.000.000 CHF, fiind finantate 45 de proiecte. Cele mai importante
lectii invatate dupa prima runda, impreuna cu recomandari pentru solicitantii din runda a doua, sunt
disponibile.
Prin intermediul acestei a doua runde a Cererii de propuneri de proiecte, alti 5.000.000 CHF vor fi
disponibili, din care 1.000.000 CHF pentru Componenta Mediu si 4.000.000 CHF
pentru Componenta Social. Doua tipuri de granturi vor fi disponibile: granturi mici, intre 10.000
CHF si 75.000 CHF si granturi mari, cuprinse intre 75.001 CHF si 250.000 CHF disponibile doar in
cadrul Componentei Social.
La data lansarii, toate informatiile legate de a doua runda a Cererii de propuneri de proiecte din
cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri vor fi disponibile pe site-urile membrilor consortiului.
sursa: www.stiriong.ro, 07.01.2015
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Bunătatea nu este înnăscută. Ce spun cercetătorii despre originea
altruismului

Altruismul este declanşat şi stimulat de o serie de factori de mediu şi nu este o calitate pe care
oamenii o dobândesc prin naştere, potrivit unui studiu realizat de doi profesori de psihologie de la
Universitatea Stanford din Statele Unite ale Americii.
Originea altruismului, privit ca o calitate dobândită prin naştere sau prin educaţie, reprezintă unul
dintre cele mai dezbătute concepte în psihologie. Doi profesori de psihologie au realizat o serie de
experimente pentru a demonstra că altruismul este declanşat de o serie de factori de mediu, nefiind
o calitate pe care oameni o deţin încă de la naştere.
În 2006, autorii unui studiu realizat pe copii în vârstă de 18 luni au descoperit că aceştia doreau să îi
ajute pe voluntarii din experiment, fără ca acest lucru să le fie cerut expres.
Exprimarea comportamentului altruist la copii cu o vârstă atât de fragedă s-a înscris în teoria
împărtăşită de mulţi oameni de ştiinţă potrivit cărora ar fi vorba de o formă de altruism înnăscut.
Studiul respectiv a stat apoi la baza unui număr de alte 12 cercetări ştiinţifice.
Cu toate acestea, Rodolfo Cortes Barragan şi Carol Dweck, profesori de psihologie, au considerat
că există mai multe aspecte pe care studiul din 2006 nu le-a luat în considerare.
Ei spun că autorii experimentului din 2006 s-au jucat timp de câteva minute cu acei copii, pentru ca
aceştia să se simtă confortabil în prezenţa voluntarilor implicaţi în studiu.
Însă acea interacţiune, oricât de scurtă ar fi fost ea, i-ar fi determinat pe copii să adopte
comportamente altruiste şi ar fi influenţat astfel rezultatul experimentului, spun autorii noului
studiu.
"Copiii se află întotdeauna în căutarea unor indicii sociale, iar acesta a fost unul proeminent", a
declarat profesorul Barragan, coordonatorul studiului.
Cei doi profesori americani au conceput un nou experiment, pentru a izola efectul pe care l-ar avea
o perioadă de "socializare" înainte de debutul testului.
Studiul a fost realizat pe un eşantion de 34 de copii cu vârste cuprinse între un an şi doi ani, care au
fost împărţiţi în două grupuri.
În primul grup, voluntarii adulţi trebuiau să se joace cu mingea cu fiecare copil şi să discute cu
acesta. După câteva minute, adulţii trebuiau să lovească "accidental" un obiect aflat pe o masă şi să
observe dacă acel copil dorea să îl ajute să ridice obiectul în cauză - la fel ca în experimentul din
2006.
Diferenţa faţă de studiul din 2006 a fost operată în al doilea grup. În acesta, adultul şi copilul
trebuiau să se joace fiecare cu mingea lui - experiment cunoscut sub denumirea "joc în paralel" - în
timp ce adultul vorbea cu copilul. La fel ca în primul grup, după câteva minute, voluntarul adult
trebuia să lovească şi să dea jos un obiect aflat pe o masă.
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Copiii implicaţi în jocul reciproc au fost de trei ori mai numeroşi în ceea ce priveşte intenţia de a-i
ajuta pe adulţi să ridice de pe jos obiectele dărâmate de pe masă, în comparaţie cu copiii care erau
angajaţi în jocul în paralel.
Atunci când cercetătorii au repetat experimentul, în condiţii uşor modificate, cu alţi copii, cei din
grupul de joc reciproc au fost de două ori mai numeroşi în ceea ce priveşte intenţia de a-i ajuta pe
adulţi.
Potrivit acestor rezultate, comportamentul altruist ar putea fi determinat mai degrabă de relaţiile
interumane, chiar dacă acestea sunt de scurtă durată, decât de instincte.

Unul dintre argumentele susţinute de cercetători în favoarea teoriei despre altruismul înnăscut avea
la bază beneficiile aduse de adaptarea evolutivă - grija instinctivă faţă de cei din jur ar avea ca
rezultat o îngrijire reciprocă, îmbunătăţind propriile şanse de supravieţuire.
sursa: http://www.realitatea.net/bunatatea-nu-este-innascuta-ce-spun-cercetatorii-despre-origineaaltruismului_1605303.html#ixzz3OF55IkhB

Nuca de cocos

Nucile de cocos se aleg in functie de sunetul laptelui din interior. Daca auzi cum clipoceste apa de
cocos, e bun fructul. Poti sa il iei cu incredere. Daca atunci cand zgudui un cocos nu auzi nimic, se
prea poate sa fie vechi.
Esential este ca in cele 3 gauri ale fructului sa poti sa dai gauri. Poti folosi tirbusonul de vin sau o
surubelnita cumparata strict cu acest scop. Se dau gauri in cele 3 puncte si apoi se scurge lichidul
intr-un pahar.
Se tine nuca de cocos si apoi se aplica o lovitura de ciocan, precisa, pe mijlocul nucii de cocos.
Cocosul se sparge in bucati si apoi fiecare bucatica se poate lua pe rand pentru a fi desprinsa coaja
de miez. Intre coaja si miez se baga cutitul si apoi miezul se desprinde.
Miezul se mananca ca atara, crud. Sau puteti sa dati miezul pe razatoare si apoi sa il mixati cu apa
de cocos si rezulta lapte de cocos.
Cocosul contine fosfor, calciu, magneziu, antioxidanti, fier, vitamina C, seleniu si nu numai.
Mai mult, cocosul ofera stralucire pielii si hidrateaza pielea.
De asemenea, cocosul este esential pentru prevedirea infectiilor, ajuta la pierderea in greutate, are
efect antiviral, antibacterial si antifungic.
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http://suntfericita.manager.ro/cum-se-sparge-nuca-de-cocos-cum-se-face-lapte-de-cocos-si-de-ce-merita-sa-ilconsumi-zilnic-11985.htm

2015, Anul Internaţional al Luminii şi al Tehnologiilor bazate pe Lumină
Decretat prin rezoluţia Adunării Generale a ONU, adoptată la 20.12.2013, pentru a scoate în
evidenţă rolul cheie al luminii şi opticii în viaţa noastră şi importanţa lor pentru viitorul omenirii şi
dezvoltării societăţii. Ştiinţa şi aplicaţiile luminii creează tehnologii revoluţionare, dar deseori
neobservate, care îmbunătăţesc calitatea vieţii de pretutindeni.

Tehnologiile bazate pe lumină au revoluţionat medicina, comunicaţiile, divertismentul şi cultura.
Fără ele nu ar exista panourile solare, LED-urile, monitoarele computerelor sau ecranele
telefoanelor, proiectoarele, rezonanţa magnetică sau razele x.
Noile produse invadează piaţa non-stop şi ne oferă acces facil la informaţie, realizări în lumea
medicală, diferite modalităţi de salvarea a energiei şi noi forme de divertisment.
Anul Internaţional al Luminii şi al Tehnologiilor bazate pe Lumină oferă oportunităţi uriaşe
pentru conştientizarea, la nivel global, a problemelor din domeniul energiei, educaţiei, agriculturii şi
sănătăţii.
UNESCO şi partenerii săi vor folosi acest prilej pentru a stimula educaţia, mai ales în Africa, şi
pentru a facilita accesul la aceste tehnologii.
Anul internaţional va fi marcat de o serie de evenimente, cum ar fi:
 1000 de ani de cînd Ibn al-Haytham (Alhazen) a publicat cele şapte volume ale celebrului
tratat de optică "Kitab al-Manazir", într-o perioadă de creativitate şi inovaţie, numită Epoca
de Aur a Islamului. Ibn al-Haythman este considerat părintele opticii moderne, al
oftalmologiei, fizicii experimentale şi al metodologiei ştiinţifice;
 200 de ani de la teoria luminii ca undă, a lui Augustin-Jean Fresnel;
 150 de ani de cînd James Clerk Maxwell a găsit ecuaţiile fundamentale ale
electromagnetismului şi a realizat unificarea celor două câmpuri – electric şi magnetic;
 100 de ani de cînd Albert Einstein a publicat teoria relativităţii;
 50 de ani de cînd Arno Penzias and Robert Woodrow Wilson au descopertit microundele
cosmice de fond, o strălucire reziduală sub forma unui zgomot de fond asemănător cu un
şuierat.
http://stiri.tvr.ro/2015-anul-international-al-luminii-si-al-tehnologiilor-bazate-pelumina_54594.html#sthash.3aZC9rr9.dpuf, 03 Ianuarie 2015, autor Magda Manea

2015 - Anul European pentru Dezvoltare
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Anul 2015 este desemnat „Anul european pentru dezvoltare”.

Motto-ul Anului european este „Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”.
Acest an va fi o ocazie excelentă de a demonstra angajamentul puternic al UE în favoarea eradicării
sărăciei la nivel mondial și de a informa cetățenii cum fiecare euro acordat ajută pentru schimbarea
vieţii multora, în unele dintre cele mai sărace țări din lume.
2015 va fi un an crucial pentru dezvoltare; acesta este ultimul an pentru atingerea Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului (ODM) și anul în care vor fi luate deciziile majore asupra cum vor evolua
lucrurile in continuare.
Conform documentului adoptat de Parlamentul European în aprilie 2014, obiectivele generale ale
Anului european sunt:
(a) de a informa cetățenii Uniunii cu privire la cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii și a statelor
membre, reliefând rezultatele pe care Uniunea, acționând împreună cu statele membre, le-a obținut
în calitate de actor pe scena mondială;
(b) de a stimula implicarea directă, gândirea critică și interesul activ al cetățenilor Uniunii și al
părților interesate din Europa față de cooperarea pentru dezvoltare, inclusiv cu privire la formularea
și punerea în aplicare a politicilor;
(c) de a sensibiliza publicul cu privire la avantajele cooperării pentru dezvoltare a Uniunii nu numai
pentru beneficiarii asistenței pentru dezvoltare a Uniunii, ci și pentru cetățenii Uniunii, și de a
atinge o mai largă înțelegere a coerenței politicii pentru dezvoltare, precum și de a promova în
rândul cetăţenilor din Europa și din țările în curs de dezvoltare un sentiment de responsabilitate,
solidaritate și oportunități în comun într-o lume în schimbare și din ce în ce mai interdependentă.
sursa: http://www.europedirect-tm.ro/stiri/2015-desemnat-anul-european-pentru-dezvoltare

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!
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Toti pentru unul, unul pentru toti!

