Asociatia RENINCO ROMANIA
Reteaua Nationala de Informare si Cooperare
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor
cu cerinte educative speciale
- info saptamana 18 - 24 martie 2013 –

Motto
În zădar în colbul şcolii...
În zădar în colbul şcolii,
Prin autori mâncaţi de molii,
Cauţi urma frumuseţii
Şi îndemnurile vieţii,
Şi pe foile lor unse
Cauţi taine nepătrunse
Şi cu slovele lor strimbe
Ai vrea lumea să se schimbe.
Nu e carte să înveţi
Ca viaţa s-aibă preţ ¬
Ci trăieşte, chinuieşte
Şi de toate pătimeşte
Ş-ai s-auzi cum iarba creşte.
Mihai Eminescu, poet national, 1879
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- 19 martie – Ziua mondiala a asistentei sociale
- 20 martie – Ziua internationala a francofoniei
- 21 martie – Ziua internationala a eliminarii discriminarii rasiale
– Ziua mondiala a poeziei
– Ziua Internationala a Sindromului Down
- 22 martie – Ziua mondiala a apei
- 23 martie - „Marşul pentru Viaţă”
- 24 martie – Ziua internationala a dreptului la adevar
- 24 martie - data limita pentru inscrierea in Shakespeare School Essay
Competition
- Omul – o perpetua provocare. Dimensiuni psihologice, pedagogice si
sociale – conferinta Universitatea OVIDIUS, Constanta, 24 – 26 mai
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Cuprins:

Ziua Mondiala a Asistentei Sociale, 19 martie
Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a stabilit ca Ziua Mondiala a
Asistentei Sociale sa fie marcata in cea de a treia marti din luna martie.
Anul acesta, ziua este marcata in 19 martie si are ca tema "Promovarea egalitatii
sociale si economice ".
Ziua internationala a francofoniei, 20 martie
În fiecare an, la 20 martie, statele membre şi observatoare din cadrul
Organizaţiei Internaţionale ale Francofoniei (OIF), din cinci continente,
celebrează Ziua Internaţională a Francofoniei.
20 martie are o conotatie relativ tehnica, anume semnarea Tratatului de la
Niamey, din 1970, vizand crearea Francofoniei institutionale. Este o ocazie de a
celebra limba franceza ca liant al unei comunitati formate nu doar din cei
aproximativ 170 de milioane de locuitori reali, ci, intr-o acceptie mai larga, din
700 de milioane de persoane traind in cele 63 de state si guverne membre ale
OIF.
Evenimentul se marcheaza prin manifestări culturale, artistice şi educaţionale,
organizate atât în ţară cât şi în străinătate, prin intermediul misiunilor
diplomatice.
Ziua internationala a eliminarii discriminarii rasiale, 21 martie
În această zi a anului 1960, la o demonstraţie paşnică din Sharpeville, Africa de
Sud, poliţia a ucis 69 de persoane care manifestau împotriva legilor care
promovau aperthaid-ul. Prin proclamarea acestei zile, în 1966, Adunarea
Generală a făcut apel la comunitatea internaţională să îşi sporească eforturile de
a elimina toate formele de discriminare rasială (Rezoluţia 2142(XXI)).
Ziua de 21 martie comemoreaza acest fapt, precum si ratificarea Conventiei ONU
pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala.
In fiecare an, diverse organizatii internationale si nationale organizeaza
evenimente in preajma zilei de 21 martie pentru a creste gradul de constientizare
in randul opiniei publice cu privire la pericolele pe care le reprezinta rasismul,
xenofobia si intoleranta, precum si cu privire la importanta protejarii si
promovarii drepturilor omului. Aceste evenimente cuprind expozitii, proiectii de
filme,
teatru,
dezbateri,
spectacole
de
animatie
si
muzica.
Sursa: Stop-discrimination.info
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Initiata inca din anul 2006, ziua de 21 martie a fost recunoscuta si introdusa in
calendarul oficial al Organizatiei Natiunilor Unite prin rezolutia adoptata in data
de 19 decembrie 2011. Drept urmare, incepand cu anul 2012 aceasta zi va fi
sarbatorita in toate cele 192 de state membre ONU.
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Ziua Internationala a Sindromului Down, 21 martie

Ziua de 21 martie isi propune sa creasca
nivelul de informare in randul populatiei
referitor la persoanele cu Sindrom Down si sa
combata niste perceptii sociale total eronate,
care priveaza aceste persoane de dreptul la o
viata activa.
Data de 21 martie a fost aleasă de către Down Syndrome International (DSI) ca
Zi Internaţională a Sindromului Down pentru a simboliza unicitatea persoanelor
cu Sindromul Down = 21 de la cromozom şi a treia lună din an, respectiv martie,
de la triplarea acestui cromozom. Cei care sunt afectaţi de acest sindrom sunt
persoane cu handicap de la uşor, la grav. Sunt persoane foarte sensibile, care
ofera si au nevoie de foarte multă afecţiune.
In Romania, ca si in toate celelalte state, se organizeaza diferite activitati cu scop
educativ, informativ, de promovare a drepturilor persoanelor cu Sindrom Down si
de prezentare a serviciilor care le pot asigura acestora statutul de membri activi
ai societatii.
Ziua Mondiala a Poeziei, 21 martie
In fiecare an, la data de 21 martie, UNESCO sarbatoreste Ziua Mondiala a
Poeziei, decizie adoptata in timpul celei de-a 30-a sesiunii a UNESCO, 1999,
Paris.
UNESCO incurajeaza statele membre sa ia parte in mod activ la celebrarea Zilei
Mondiale a Poeziei atat la nivel local, cat si la nivel national, cu o participare
importanta din partea Comisiilor Nationale, organizatiilor neguvernamentale si a
institutiilor publice si private (scoli, municipalitati, grupuri de poeti, muzee,
asociatii culturale, edituri, autoritati locale etc).
Ziua mondială a apei, 22 martie
Adunarea Generală a declarat ziua de 22 martie ca Zi Mondială a Apei (rezoluţia
47/193 din 22 decembrie 1992).

Page

3

Scopul acestei sărbători este să promoveze conştientizarea gradului în care
dezvoltarea resurselor de apă contribuie la productivitatea economică şi la
bunăstarea socială.
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„Marşul pentru Viaţă”, 23 martie
Sâmbătă, 23 martie, va avea loc a treia ediție națională a „Marşului pentru
Viaţă”, eveniment organizat de asociații și fundații civice din numeroase orașe
ale României si care reprezinta cel mai mare eveniment public pentru protejarea
vieţii din România.
„Marșul pentru Viață” are în fiecare an o temă, sub forma unui mesaj-manifest
adresat publicului. Manifestul de la această ediție se intitulează „Iubește-i pe
amândoi! - Asumă, ajută, adoptă!” și este o invitație la implicare civică în
sprijinul femeilor însărcinate, care sunt constrânse să apeleze la avort din cauza
indiferenței și a lipsei de ajutor, uneori chiar din partea celor apropiați.
Femeile merită să fie sprijinite personal, dar și pe plan social și politic, prin
În 2013 sunt aşteptaţi la marş toţi cei care cred că dreptul la viaţă este unul
dintre drepturile fundamentale ale omului, iar dragostea şi compasiunea faţă de
o mamă şi copilul ei reprezintă cea mai frumoasă formă de implicare socială şi
civică.
Persoană
de
contact:
Alexandra
Nadane
0751.859.467
www.marsulpentruviata.ro
Ziua Internationala a Dreptului la Adevar, 24 martie
Pe 21 decembrie 2010, Adunarea Generala a Natiunilor Unite a proclamat ziua
de 24 martie ca Zi Internationala a Dreptului la Adevar, privitoare la incalcarea
drepturilor omului si a demnitatii victimelor.
Scopul zilei este de a aduce un omagiu victimelor incalcarii drepturilor omului si
de a promova importanta dreptatii in aflarea adevarului. De asemenea, li se
aduce un tribut celor care si-au dedicat sau si-au pierdut viata in lupta pentru
promovarea si apararea drepturilor omului, in special Arhiepiscopului Oscar
Arnulfo Romero din El Salvador, care a fost asasinat pe 25 martie 1980, imediat
dupa denuntarea incalcarilor drepturilor omului in randul populatiilor
vulnerabile.
Adunarea Generala invita statele membre, organizatiile internationale, precum
si organizatiile neguvernamentale, sa marcheze aceasta zi de importanta
majora.
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Concursul national de creatie in limba engleza Shakespeare School
Essay Competition provoaca tinerii sa isi puna creativitatea la
incercare intr-un eseu in limba engleza. Premiile oferite sunt foarte
atractive: marii castigatori vor pleca in Marea Britanie, in scoli de engleza de
doua saptamani la colegii si universitati de top, Harrow House International
College si University College London.
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24 martie data limita pentru inscrierea in Shakespeare School Essay
Competition

Pe langa multe premii oferite, concursul deschide noi perspective tinerilor si le da
incredere in ei. Castigarea unor competitii, recunoasterea rezultatelor, sunt
esentiale pentru adolescenti si tineri si pot schimba total perspectivele. “Cea mai
frumoasa parte a acestui concurs este libertatea pe care ti-o ofera. Ai libertatea
de a crede in tine, in ideile pe care le-ai asternut, in potentialul tau”,
marturiseste Gabriela Buturuga, finalista a editiei din 2012.
Concursul este organizat de Asociatia Shakespeare School pentru Educatie, iar
ambasadorul competitiei este actrita Maia Morgenstern, care marturiseste:
“Cred ca toti tinerii ar trebui sa participe. Este un exercitiu de creativitate care ii
ajuta indiferent de rezultat. Mai mult, ii motiveaza sa invete engleza cat mai
bine. Pentru mine a contat enorm sa pot juca in mai multe limbi. Altfel as fi
pierdut oportunitati si proiecte extraordinare.”
Copii si tinerii cu varsta intre 11 si 20 de ani, pasionati de limba engleza si
talentati la scris mai au timp pana pe 24 martie sa intre in concurs.
Participarea este gratuita, iar eseul se incarca direct pe pagina concursului, pe
site-ul www.shakespeare-school.ro.
Sursa: www.stiriong.ro
24 – 26 mai 2013 – Omul – o perpetua provocare. Dimensiuni
psihologice, pedagogice si sociale
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.
Informatii suplimentare
http://pse.univ-ovidius.ro/evenimente/conferinta-nationala-cu-participareinternationla-omul-o-perpetua-provocare-dimensiuni-psihologice-pedagogice-sisociale-24-26-mai-2013.
Omul dupa grai, ca clopotul dupa sunet, indata se cunoaste.
Omul sfinteste locul.
Omul neinvatat, ca un lemn neindreptat.
Omul muncitor, ca un pom roditor.
Om mare te numesti, cand pentru semeni te straduiesti.
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Va rugam sa ne comunicati orice informatie pe care o considerati utila si
pentru alti membri.
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Daca un om interesat iti da sare, iti cere in schimb orez.
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Toti pentru unul, unul pentru toti!
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