Asociatia RENINCO ROMANIA
Reteaua Nationala de Informare si Cooperare
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor
cu cerinte educative speciale
- info saptamana 30 septembrie – 6 octombrie 2013 –
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Transporturi traditionale din Romania, expozitie Muzeul Taranului
Roman
Ateliere Fara Frontiere doneaza 500 de calculatoare intr-o noua etapa
Assoclic
Studiul UNICEF privind situatia adolescentilor din Romania

Cine este bătrân la tinereţe, poate fi şi tânăr la bătrâneţe - Arsenie
Papacioc
1 octombrie: Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Page

"Societățile trebuie să asigure creșterea calității vieții pentru persoanele în vârstă și
respectarea drepturilor lor, pentru a putea trăi în demnitate. Acest lucru este cu atât
mai important în timpul crizei financiare. Sunt necesare sisteme de securitate socială
puternice care să furnizeze servicii, să asigure un standard adecvat de viață și care
să promoveze solidaritatea între generații", subliniază reprezentanta ONU.
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Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an, în
data de 1 octombrie. Cu această ocazie, Thoraya Ahmed Obaid, Directorul Executiv
al Fondului ONU pentru Populație ne reamintește cât de valoroși sunt oamenii,
indiferent de vârsta lor, iar noi, românii ne putem aminti de cunoscutul proverb "Cine
n-are bătrâni să-și cumpere".
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In lume există mai mulți vârstnici decât au fost vreodată. O persoană din zece are
peste 60 de ani, iar generațiile în vârstă se măresc mai rapid decât alte grupe de
vârstă din cadrul populației. În 2050, se estimează că o persoană din cinci va avea
peste 60 de ani.
"Trăim mai mult și suntem mai sănătoși decât am fost vreodată, ceea ce este una
dintre realizările majore ale umanității", consideră Thoraya Ahmed Obaid, însă
demografii nu se feresc să atragă atenția asupra îmbătrânirii populației Globului.
O populație care îmbătrânește din ce în ce mai mult, cu fiecare an.......
Sursa: ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Internațională_a_Persoanelor_Vârstnice

In dezbatere
Ministerul Educaţiei Nationale a pus în dezbatere publică - www.edu.ro –
- PROIECT de Hotărâre a Guvernului de aprobare a conținutului educativ și a
standardelor de calitate pentru serviciile de educație timpurie antepreșcolară
-

PROIECT de Hotărâre a Guvernului de aprobare a Metodologiei de organizare și
funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă

Centrele comunitare de învăţare permanentă se vor înfiinţa până în 2020 de către
administraţiile publice locale şi prin ele se vor implementa politicile şi strategiile în
domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii pentru toate categoriile de vârstă.
Prin învăţare permanentă se înţelege tot ce face o persoană pe parcursul vieţii
pentru a-şi completa cunoştinţele, a învăţa lucruri noi, a dobândi abilităţi sau a-şi
perfecţiona talentele în contexte formale, nonformale şi informale.
La aceste centre se vor desfăşura atât cursuri cu caracter recreativ, precum cele de
teatru, dans, sau gastronomie, dar şi cursuri pentru persoanele cu nevoi
educaţionale specifice: analfabetism, abandon şcolar, analfabetism funcţional, elevi
cu întârzieri în dobândirea cunoştinţelor şi a competenţelor specifice grupei lor de
vârstă, persoane care au abandonat timpuriu şcoala sau nu au dobândit o calificare
profesională. La activităţile desfăşurate în centrul comunitar de învăţare permanentă
poate participa orice cetăţean român, fără discriminare, precum şi orice cetăţean
străin rezident pe teritoriul României, se arată în metodologie.
Sursa: Adevarul online, 23 septembrie 2013
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Expozitia, inedita in peisajul muzeal, isi propune a fi o sinteza a mijloacelor de
transport traditionale utilizate in Romania si va fi structurata pe cateva "sectiuni"
(nuclee) care sa evidentieze: dimensiunea istorica, antropologia si mijloacele de
transport ca marca sociala.
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Transporturile traditionale din Romania, pana pe 17 noiembrie 2013,
Muzeul Taranului Roman

Vor fi prezentate publicului mijloace de locomotie si transport confectionate din lemn,
mijloace de transport din textile si din ceramica. Expunerea va include vehicule cu
roti, pe talpi (sanii), dar si pe cele care utilizeaza plutirea. Un loc special vor avea in
expozitie purtarea poverilor pe corpul uman sau transportul prin tarare si alunecare.
Din cabinetul de studiu ale expozitiei publicul va putea afla informatii despre viata
economica, relieful (cadrul geografic) si natura care au determinat marea varietate a
mijloacelor de transport in tara noastra.
Doua accente speciale, un atelier de rotarit si unul de fierarie, vor fi sugerate in
expunere pentru a evidentia cele doua mestesuguri care au avut un rol deosebit de
important in evolutia transporturilor populare.
De la transportul greutatii pe crestetul capului la sareta, de la traista de umar si
leganusul de spate la carul pentru fan, de la sanie la lotca, sau la caruta pictata
dobrogeana expozitia va pleda pentru intelegerea transportului traditional ca parte
componenta a civilizatiei traditionale rurale. Vor putea fi admirate vehicule cu roti
(car, caruta, faeton, sareta, dric, caruta de pompieri), cu talpi (sanii de oras, de
padure, de armata) sau mijloace de transport care se deplaseaza prin plutire alaturi
de o mare varietate de mijloace de transport confectionate din textile (traiste,
desagi, saci, glugi) din lut (oale, oale cu manusa, ulcioare, plosti) si din lemn (sei,
corfe, patine, varzobi, bote, butoiase si butoaie).
Expozitia reuneste, pentru prima data, trei mari muzee, care detin un patrimoniu
definitoriu pentru abordarea acestei teme: Muzeul National al Taranului Roman,
Complexul National Muzeal "Astra" si Muzeul National al Agriculturii.

A fost publicat de catre UNICEF Studiul privind situatia adolescentilor
din Romania
Documentul poate fi consultat:
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Studiu-privind-situatiaadolescentilor-din-Romania.pdf
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Ateliere Fara Frontiere a anuntat deschiderea unei noi etape a
programului de donatii de calculatoare Assoclic. In aceasta etapa vor fi
donate 500 de calculatoare catre organizatii neguvernamentale
(asociatii, fundatii, federatii), scoli, licee, institutii de invatamant
acreditate (facultati/universitati), gradinite, muzee de stat, biblioteci
de stat si institutii sociale care prezinta un proiect intr-unul din domeniile eligibile:
educatie prin acces la IT&C, integrare/reintegrare – care stimuleaza autonomia
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Ateliere Fara Frontiere doneaza 500 de calculatoare intr-o noua etapa
Assoclic

persoanelor asistate prin acces la IT&C, formare prin acces la IT&C sau alte proiecte
care vizeaza un impact social in comunitate.
Termenul limita pentru inscrierea de proiecte in etapa a II-a din 2013 a ASSOCLIC
este 11 Noiembrie 2013.
Regulamentul, detalii complete si inscrierile sunt disponibile pe www.assoclic.ro.
Sursa: www.stiriong.ro, 24 septembrie 2013
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Toti pentru unul, unul pentru toti!
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