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ACTIVITĂȚI DE PRIMĂVARĂ ÎN PATA-RÂT

Acțiuni în comunitate
Asfaltarea drumului către strada Coastei
Primul rezultat al muncii cu Primăria a fost reabilitarea drumului care
leagă comunitatea Coastei de drumul principal. Activitatea de
asfaltare realizată în 26 martie a avut loc cu contribuția comunității
din strada Coastei.

Curățenia de primăvară în comunitate
În 2 aprilie a început pregătirea pentru rezolvarea nevoilor de
urgenţă în comunitatea de pe Calea Dezmirului (fosta
Cantonului), iar în 17 aprilie au fost desfășurate acţiuni de
curățenie în comunităţi în colaborare cu firma de salubrizare
Bratner şi cu oamenii din comunitate.
Mutarea Unității Mobile
La sfârșitul lunii aprilie a fost mutată Unitatea Mobilă, activitățile urmând a fi reluate o dată
cu racordarea acesteia la utilități în noua locație. Noua locație este în Dallas, vis-a-vis de
Căsuța Verde.

Evenimente trecute
Ziua Internațională a Romilor a fost sărbătorită de locuitorii din Pata Rât prin dans
Ziua Internațională a Romilor a fost sărbătorită anul acesta, pe
8 aprilie, de aproximativ 200 de persoane din Pata Rât, majoritatea
de etnie romă, la Cantina Primăriei din Someșeni prin dans. Trupa
de dans Kelen Amența, formată din 17 copii și tineri din cele patru
comunități, condusă de Călin Cojocnean a reprezentat primul
rezultat al consultărilor comunitare pe tema culturii realizate în luna
martie. Evenimentul din 8 aprilie reprezintă un prim eveniment
dintr-o serie de activități culturale hotărâte împreună cu
comunitatea, desfășurat la inițiativa acesteia. Pentru a afla mai
multe detalii despre eveniment, semnificația zilei de 8 aprilie și pentru a vedea pozele vă
rugăm accesați site-ul la secțiunea evenimente și pagina de facebook, iar pentru a vedea
filmul cu dansurile, vă rugăm accesați canalul youtube al proiectului.
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11 băieți au început antrenamentul oficial pentru box și arte marțiale
11 băieți de pe strada Coastei, cu vârste cuprinse între 8 și 17 ani, au început în 9 aprilie
pregătirea pentru campionatele de box și arte marțiale (Muay Thai). Primul
antrenament oficial a avut loc sub supervizarea antrenorului Negrea de la Clubul Sportiv
Olimpia la Sport Cluj Arena. Printre cei 11 băieți care se pregătesc săptămânal cu antrenorul
Negrea se regăsește și multiplul campion național la box, Karoly. În urmă cu doi ani tânărul
pugilist a obținut titlul de campion național, iar anul acesta a participat la campionatul
european de box.
Eva Fahlstrom Borg, superviser în proiectul PataCluj, a ținut un workshop public despre traumă și
practici restaurative
Joi, 23 aprilie a avut loc workshop-ul public realizat de
proiectul Pata-Cluj în parteneriat cu Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială a Universității BabeșBolyai din Cluj-Napoca și Centrul de Cultură Urbană
“Casino” la Centrul de Cultură Urbană Casino cu tema
“Lucru cu trauma și reziliența prin practici restaurative” ținut de psihoterapeutul Eva
Fahlstrom Borg. Cu o experiență de peste 30 de ani în psihoterapie, psihodramă, practici
restorative și transformări sociale psihoterapeuta de origine suedeză Fahlstrom a ținut un
workshop interactiv despre traumă, crearea de spații de siguranță pentru persoanele
vulnerabile și relevanța unei astfel de abordări pentru comunități precum este cea din Pata
Rât.

Evenimente conexe - crearea de rețele
Un membru al echipei de ocupare a participat la un focus grup pe tema analizei nevoilor de
instruire a persoanelor de etnie romă, atât în meserii solicitate de piața muncii, cât şi în
meserii tradiționale şi în domeniul antreprenoriatului la nivel național. Acesta a fost
desfășurat în cadrul unui proiect POSDRU „Iniţiativă pentru romii marginalizaţi”
implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Focus
grupul a avut loc vineri 6 martie 2015 la City Plaza.
Membrii ai echipei de proiect Pata-Cluj au participat la conferința organizată de Federația
SHARE “Promovarea implicării tinerilor migranți la nivel local, național și
internațional”, sâmbătă 14 martie 2015, la Centrul de Cultură Urbană Casino. În a doua
parte a evenimentului a avut loc o lansare a unei platforme multiculturale on-line dedicată
Institutelor şi Centrelor Culturale locale, comunităților de străini și minorităților etnice din
Cluj, dar şi altor entități a căror activitate atinge subiectul multiculturalității.
Doi reprezentanți ai echipei de management al proiectului au participat la workshop-ul
“East-West cooperation for socio-economic development in municipalities of origin
of Roma migrants”, organizat de Comisia Europeană și moderat de FRA, care a avut loc joi
26 martie 2015 la Viena.
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Evenimente viitoare
Proiectul Pata-Cluj va participa la a 100 ediție a târgului de carirere
În luna mai proiectul Pata-Cluj participă la Târgul de Cariere Cluj-Napoca Global, în 1213 mai 2015, la Casa de Cultură a Studenților cu activități legate de componenta de ocupare
(tema 8.Oportunități de ocupare). Mai multe detalii vor fi disponibile pe site-ul proiectului și
pe pagina de facebook.

Proiectul Pata-Cluj, „Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială a
grupurilor vulnerabile din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a comunităților de romi
marginalizate” este impletementat de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Zona
Metropolitană Cluj, în parteneriat cu Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, Asociația
Habitat pentru Umanitate Cluj și Fundația AltArt. Cu un buget total de 2.079.500 Euro,
proiectul este finanțat de Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 20092014 în cadrul Programului “Combaterea Sărăciei” (RO25).
***
Despre Mecanismul Financiar Norvegian (Norway Grants)
Prin Mecanismul Financiar Norvegian și granturile EEA, Norvegia contribuie la reducerea disparităților
sociale și economice și întărește relațiile bilaterale cu țările beneficiare din Europa. Norvegia cooperează
apropiat cu Uniunea Europeană prin Acordul privind Spațiul Economic European (EEA).
În perioada 2009-2014, Norvegia a contribuit cu 1,7 miliarde de euro. Granturile sunt disponibile pentru
organizații nonguvernamentale, instituții academice și de cercetare, sectoarele publice și private din
cele 12 state membre noi ale Uniunii Europene, Grecia, Portugalia și Spania. Există o cooperare largă cu
organizații norvegiene și există activități care vor fi implementate până în 2016.
Domenii cheie de suport sunt protecția mediului și schimbările climatice, cercetare și burse, societate
civilă, sănătate și copii, egalitatea de gen, justiție și patrimoniu cultural.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
necesar poziția oficială a granturilor Norway
Grants 2009-2014.
Camelia Badea
PR manager Pata-Cluj
Tel.: 0786/375825
E-mail: camelia@patacluj.ro
patacluj@gmail.com
Website: www.patacluj.ro
Facebook: www.facebook.com/PatadinCluj
Canal Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCQVqLCQJ4
ozYqZtRtTlcAnQ
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