Asociatia RENINCO ROMANIA
Reteaua Nationala de Informare si Cooperare
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor
cu cerinte educative speciale
- info saptamana 13 – 19 mai 2013 –

Cuprins:
15 mai – Ziua Internationala a Familiilor (International Day of Families)
18 mai – Ziua Internationala a Muzeelor (International Museum Day)
Omul – o perpetua provocare. Dimensiuni psihologice, pedagogice si
sociale – 24-26 mai 2013, Constanta
Cum isi petrec copiii nostri vacanta de vara?
Un concept inovator de vacanta pentru copii
Mesaj RENINCO – Ecaterina Vrasmas, presedinte

sursa foto: social.un.org, bchdmi.org
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15 mai a fost instituita Ziua Internationala a Familiilor in 1993, de catre Adunarea
Generala a Organizatiei Natiunilor Unite.
In 1994, la propunerea Institutului Roman pentru Drepturile Omului, a devenit oficial
si Ziua Familiei Romane.
Prin acest eveniment se doreste sublinierea si accentuarea impactului pe care
valorile familiei il au sau ar trebui sa il aiba in Romania.
Ziua Internationala a Familiei este un prilej pentru actiuni de constientizare si de
intarire a rolului familiei in societate.
Simbolul pentru Ziua Internationala a Familiei consta intr-un cerc verde ce contine o
imagine cu rosu. Aceste elemente desenate simplu reprezinta simboluri pentru o
inima si o casa. Semnificatia: familia reprezinta centrul societatii care ofera
stabilitate si sustinere pentru oamenii de toate varstele.
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15 mai – Ziua Internationala a Familiilor (International Day of
Families)

18 mai – Ziua Internationala a Muzeelor (International Museum
Day)

Noaptea Muzeelor
La Nuit des Musées | Night of Museums
18 Mai 2013
Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes iniţiat de Ministerul Culturii şi
Comunicării din Franţa şi aflat deja la a noua ediţie. Evenimentul este patronat de
Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM).
Noaptea muzeelor este pandantul nocturn al Zilei Internaţionale a Muzeelor, care are
loc întotdeauna pe 18 mai. Prin urmare, asistăm la o dublă sărbătoare pe 18 mai
2013: Ziua Internațională a Muzeelor și Noaptea Europeană a Muzeelor.
Aproximativ 3.000 de muzee din Europa sărbătoresc anual evenimentul.
Reţeaua Naţională a Muzeelor din România (RNMR) este partener oficial al
evenimentului la nivel internațional, asigurând o promovare amplă și coerentă a
activităților organizate de muzeele românești, în special prin intermediul site-ului
special dedicat, www.noapteamuzeelor.ro, dar și al unei campanii de promovare la
nivel național.
Noaptea Muzeelor în București
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Vizitatorii pot alege să-și petreacă noaptea de 18 spre 19 mai 2013 parcurgând
muzee și organizații culturale.
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În noaptea de 18 mai 2013, muzeele bucureştene îşi aşteaptă vizitatorii la expoziţii,
spectacole de muzică, dans, teatru şi film, proiecţii şi evenimente speciale
interactive.

La Noaptea Muzeelor București 2013 participă:
Muzeul de Artă „Vasile Grigore” – pictor şi colecţionar
Muzeul de Artă Veche Apuseană „Dumitru Furnică Minovici”
Muzeul Bellu
Muzeul Căilor Ferate Române (Nou)
Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”
Muzeul Municipiului Bucureşti: sediul central, Muzeul „Theodor Aman” (Nou),
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”
Palatul Voievodal Curtea Veche
Muzeul Naţional de Artă Contemporană
Muzeul Naţional de Artă al României
Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
Muzeul Naţional Cotroceni
Muzeul Naţional de Geologie
Muzeul Naţional „George Enescu” (București, Sinaia, Tescani)
Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi
Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
Muzeul Naţional de Istorie a României
Muzeul Naţional al Literaturii Române
Muzeul Naţional al Pompierilor - Foişorul de Foc
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
Muzeul Naţional Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”
Muzeul Naţional al Ţăranului Român
Organizații culturale:
Arhivele Naţionale ale României
Biblioteca Centrală Universitară „CAROL I”
Centrul Cultural ArtSociety
Ferma Animalelor (Nou)
Fundaţia Löwendal
Galeria Galateca (Nou)
Romanian Design Week Preview - Palatul Ştirbei (Nou)
Universitatea „Spiru Haret”
World Press Photo România - Piaţa Universităţii

RENINCO va doreste puterea si placerea de a vizita!
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In perioada 24 – 26 mai 2013, Universitatea OVIDIUS din Constanta – Facultatea
de Psihologie si Stiintele Educatiei – Centrul de Cercetare si Evaluare Psiho –
Pedagogice si Sociale organizeaza conferinta Omul – o perpetua provocare.
Dimensiuni psihologice, pedagogice si sociale.
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Omul – o perpetua provocare. Dimensiuni psihologice, pedagogice si
sociale, 24 – 26 mai 2013, Constanta

Informatii suplimentare
http://pse.univ-ovidius.ro/evenimente/conferinta-nationala-cu-participareinternationla-omul-o-perpetua-provocare-dimensiuni-psihologice-pedagogice-sisociale-24-26-mai-2013.

Cum isi petrec copiii nostri vacanta de vara?
Cele aproape 3 luni de
vacanta e de preferat sa nu
fie irosite. Mai ales ca de
cativa ani incoace copiii au
sute de optiuni: tabere diverse sunt organizate fie direct de scoala, fie de firme
specializate in organizarea de evenimente.
BookLand, un eveniment sprijinit de Ministerul Culturii si Patrimoniului National,
cunoscut deja prin Caravana nationala ajunsa in acest an la editia a 3-a, organizeaza
o tabara coolturala nationala pentru copiii de clasele V-VIII. Prima editie are un
numar de locuri limitate (250 copii de clasele V-VIII), Tabara Coolturala BookLand
urmand a se desfasura intre 30 Iunie si 8 Septembrie 2013 in judetul Valcea,
pensiunea Valahia, la 10 km de Brezoi, in apropierea statiunii Voineasa. Structurata
pe 5 module a cate 2 saptamani fiecare, accentul este pus pe mixul echilibrat de
activitati coolturale, cognitive si distractive, gandite pentru cei 50 copii per modul.
Obiectivul principal al taberei il constituie dezvoltarea personalitatii si autonomiei
participantilor. Totul se va desfasura sub atenta observatie a unei echipe de
profesori, a unui psiholog si a unui medic pediatru, activitatile creative fiind
coordonate de artisti plastici, actori si scriitori consacrati.
Pe langa prieteni noi, amintiri frumoase si tehnici invatate din activitatile creative, la
finalul taberei copiii vor fi mai siguri pe ei, mai independenti, mai responsabili, mai
sociabili, cu competente de lucru in echipa dezvoltate.
Simona Dimulescu, coordonator Tabara Coolturala BookLand: “BookLand, ca un
deschizator de drumuri ce este, lanseaza un alt concept inovator in Romania: tabara
cultural-educativa in conditii all inclusive de 4 margarete – anul acesta intr-un
adevarat colt de rai pe valea Lotrului! La aceasta prima editie deschidem portile
pentru 250 copii carora le oferim rasfat maxim, dar in mod disciplinat. Ne dorim ca
toti copiii care vor calca pragul taberei BookLand sa revina cu placere an de an si sa
fie receptivi la toate surprizele pe care urmeaza sa le pregatim pentru ei. Iar parintii
sa considere investitia facuta drept una binemeritata.”
Mai multe detalii si informatii despre inscrieri: 031.226.10.07, tabara@bookland.ro, www.book-land.ro/tabara.
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Sursa:www.stirong.ro, 6 mai 2013
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Un concept inovator de vacanta pentru copii
Copiii sunt fascinati de cartile de aventuri si viseaza
sa traiasca si ei experiente ca Winnetou, Robinson
Crusoe sau Huckleberry Finn sau sa iasa victoriosi
dintr-o incercare grea ca Bear Grylls. Pentru ei s-a
inventat scoala de vara „English Adventure”,
organizata de Shakespeare School, in care aventura
se imbina cu invatarea limbii engleze si cu dezvoltarea personala.
Copiii au parte de distractii cum nici nu au visat si invata sa respecte natura si sa se
descurce in situatii limita. „English Adventure” le dezvolta abilitatile de comunicare si
de miscare si ei devin mai curajosi, mai rabdatori si mai responsabili, adevarati
luptatori.
„English Adventure este un program original bazat pe joaca, rigoare, natura si
aventura. Copiii invata sa isi deschida mintea si sa stea mai ferm pe propriile
picioare”, mentioneaza organizatorii.
Fara calculator si telefoane mobile, rupti de tehnologia care ne acapareaza tot mai
mult, copiii au parte de cea mai tare aventura: caiac, canoe, catarare, tiroliana, baie
in cascada si nenumarate suprize, alaturi de mult sport si distractie. Orele de engleza
sunt in spiritul Shakespeare School, interactive si pline de jocuri si competitii. De
asemenea, copiii primesc lectii pretioase in ateliere de dezvoltare personala: scoala
caderii, exercitii de respiratie, simtul distantei, s.a.
Si toate astea cu mult umor, pentru ca la „English Adventure” se practica terapia prin
ras! Aici totul este bazat pe principiile simplitatii vietii in natura, iar mancarea este
pregatita cu grija, cu alimente proaspete, naturale si gustoase, „ca la bunica acasa".
Scoala de vara este organizata in satul de vacanta Fratii Jderi – Utopia Verde de pe
Valea Lotrului, un paradis plin de verdeata, rezultatul a 14 ani de investitii si
amenajari complexe realizate de arhitectul Cezar Cotescu. Efectul este intr-adevar
spectaculos, asa cum afirma toti cei care au fost acolo si sunt convinsi ca se vor
intoarce.
Unul dintre clientii fideli ai satului de vacanta Fratii Jderi este Dan Puric, care
marturiseste: „Am fost, am vazut, ma voi intoarce!… Ma voi intoarce pentru ca am
unde. Ca intr-un refugiu al calitatii, ca intr-un colt de Romanie neintinata, ca la niste
prieteni.”
„In natura, prin corp, pentru minte” este motto-ul scolii de aventura, iar valorile
promovate aici sunt naturaletea, simplitatea si echilibrul. Shakespeare School ii
invita pe copii sa prinda curaj si sa isi perfectioneze limba engleza la „English
Adventure”.
Sursa: www.stiriong.ro, 6 mai 2013
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In data de 23 aprilie 2013, UNICEF Romania a organizat intalnirea de lucru
„Comunicare si advocacy pentru drepturile copiilor cu dizabilitati”, la care au
participat reprezentanti ai organismelor guvernamentale si neguvernamentale.
In cadrul acestei intalniri, dna Sandie Blanchet, reprezentant UNICEF, a anuntat ca
UNICEF urmeaza sa semneze un acord de parteneriat cu Guvernul Romaniei pentru
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Mesaj RENINCO

perioada 2013 – 2017 cu referire la actiuni concentrate pe copiii vulnerabili si, in
mod deosebit, copiii cu dizabilitati. Obiectivele intalnirii de lucru au fost identificarea
aspectelor cheie din problematica copiilor cu dizabilitati si a initiativelor de
comunicare si promovare apartinand organizatiilor neguvernamentale, pentru a
putea colabora si obtine rezultate mai bune.
Dupa cum stiti, Asociatia RENINCO are o indelungata si fructuoasa colaborare cu
UNICEF Romania. Pentru a putea participa activ la tema abordata de UNICEf in
perioada urmatoare, avem nevoie de informatii de la dumneavoastra!
Revenim si rugam organizatiile membre care doresc sa participe la demersul
UNICEf sa ne comunice cateva date legate de specificul muncii lor – grupul
tinta, activitati specifice, propuneri de actiune! Va vom tine la curent cu toate
informatiile de la UNICEF!
Prof. univ. Dr. Ecaterina Vrasmas, presedinte RENINCO
Familia mea
Mama si tata si fratii mai mici,
Voi surioare si buni si bunici
Ca-ntr-un buchet va pot numara Familia mea.
Mama e painea de care mi-e dor,
Tata e soarele stralucitor,
Frati si surori - petale de flori:
Familia mea!
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Toti pentru unul, unul pentru toti!
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www.copilul.ro/poezii- autor nespecificat

