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LUNA AUGUST: Activități cultural-educative de vacanță cu copiii din
Pata Rât

Evenimente și acțiuni cu comunitatea
Copiii din rampă au mers pentru prima dată la ștrandul din Cojocna
Echipa de educație a realizat două activități de socializare și
petrecere a timpului liber în afara zonei Pata Rât cu copiii
din rampă: o deplasare într-un parc în cartierul Mărăști și o
deplasare de o zi la ștrandul din Cojocna. La începutul lunii
echipa a însoțit un grup de 5 copii în parcul IRA din cartierul
Mărăști unde s-au dat pe tobogan, în balansoar, au bătut
mingea, au mâncat înghețată și au socializat cu alți copii.
În 13 august 7 copii însoțiți de membrii echipei de educație
au mers pentru prima dată la ștrandul din Cojocna, localitatea în care trei dintre aceștia merg
la școală. Acolo au învățat să înnoate, și s-au bucurat, altături de însoțitorii lor și de alți copii,
de o bălăceală bună. Mai jos câteva impresii ale membrilor echipei care i-a însoțit.

Pentru toți cei 7 copii această zi a fost de neuitat, fiind primă oară când merg la un ștrand.
Dimineața a început în forță și cu entuziasm, atât pentru copii, părinții acestora, dar și pentru
echipa de educație care i-a ajutat cu pregătirile de igienă corporală.
Drumul a fost cât se poate de plăcut cu cântece și voie bună. Ajunși la ștrand, copiii au
fost uimiți să vadă multă lume iar unul dintre băieți, mai timid, a zis că el nu coboară din mașină.
În cele din urmă s-a alăturat grupului în căutarea unui loc de pus păturile. După aranjarea
păturilor și schimbarea în costumele de baie distracția și exaltarea au început timid, penutr ca
imediat să ia amploare. Toți copiii s-au bălăcit în bazin, iar Ljubo a dat primele lecții de înot
copiilor fascinați de apă. Am avut parte de o zi cu mult
soare și voie bună! Am făcut baie cu toții și în bazinul cu
apă sărată, iar copiii au socializat și s-au jucat în
bazine cu multă grijă și atenție cu câțiva copii și cu
părinții acestora. Și-au împrumutat jucăriile: colacul,
mingea și ochelarii care au trecut pe la fiecare copil.
După prânzul servit la ștrand,am primit vizita
mediatorului școlar de la Cojocna care a privit cu
admirație copiii și s-a bucurat să-i revadă pe cei trei
elevi care merg la școala din sat. Per ansamblu am avut
o zi minunată iar copiii s-au bucurat din plin de relaxare și au adunat amintiri de neuitat. La
întoarcere le-au povestit tot părinților care s-au bucurat de experiențele pe care le-au trăit și
lucrurile pe care le-au văzut copiii lor. Atât părinții cât și copiii așteaptă cu nerăbdare
următoarea excursie.
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Doi adolescenți din comunitatea Coastei au participat la școala de vară a Centrului
de Arte Marțiale Tengu
În perioada 10-16 august 2 adolescenți din comunitatea
Coastei au fost însoțiți de un coleg la antrenamentele
desfășurate în cadrul școlii de vară a Centrului de Arte
Marțiale Tengu de la lacul Sfânta Ana. Cei doi
adolescenți s-au antrenat alături de alți 48 de
participanți. Programul, constând în 16 antrenamente
desfășurate pe perioada celor 6 zile, a fost complex,
foarte dinamic și solicitant atât fizic, cât și psihic. Stilul
de luptă practicat reunește elemente de kickbox, muay
thai, condiționare fizică și mentală, și autoapărare. Mai
multe detalii despre activitățile școlii de vară puteți găsi pe pagina facebook a Centrului.
Participarea la școala de vară a fost posibilă datorită burselor oferite de Asociația Fapte celor
doi adolescenți și a contribuției proiectului pentru asigurarea transportului.
Tinerii din comunitate înscriși în programul YouthBuild Cluj au participat la prima
lor acțiune de publică
Cei 26 de tineri înscriși în programul YouthBuild Cluj au participat, vineri 21 august, împreună
cu echipa Habitat for Humanity și Urbannect la un atelier de construcție de mobilier urban în
cartierul Grigorescu. Cele trei echipe au lucrat împreună, timp de o zi, la construcția de
scaune și mese pentru evenimentul Orașul Acasă 2.1. Mobilierul a fost apoi folosit în cadrul
evenimentului pe plaja din cartier. Fotografii și mai multe detalii despre acțiune găsiți pe
pagina facebook a programului YouthBuild.
Programul YouthBuild Cluj a început la jumătatea lui iulie cu un curs de calificare în
domeniul construcțiilor, activități de educație nonformală și dezvoltare personală. Practica din
cadrul cursului se va desfășura pe șantierul Habitat for Humanity Cluj din Jucu, unde tinerii
vor participa la construcția a 15 locuințe simple, decente și accesibile pentru familii cu
venituri modeste.
Au avansat consultările pe nevoi de urgență în comunitățile din Pata Rât
La începutul lunii august a avut loc prima şedinţă pe nevoile de urgenţă în Dallas, întâlnire
care s-a bucurat de o prezență considerabilă din partea comunităţii, aproximativ 60 de
persoane, atât femei cât şi bărbaţi, luând parte la consultare. De data aceasta într-o singură
întâlnire am prezentat bugetul pe nevoi de urgenţă, conceptul de nevoi comunitare, și am
avut o primă etapă de brainstorming. Au fost identificate primele nevoi și s-a ajuns la
consens în vederea prioritizării nevoilor comunitare. S-a format o comisie din membrii
comunității și au fost făcuți primii pași în căutarea unor soluții viabile împreună cu
comunitatea.
În Coastei, munca pe prima nevoie identificată împreună cu comunitatea este aproape
de final, iar în Cantonului s-a trecut de prima fază de idenficare și negociere a priorităților.
După o pauză mai lungă cauzată de închiderea rampei și concedii s-au rezolvat două dintre
solicitările din primăvară: curățenia în comunitate și montarea unor toalete ecologice în zonă.
Pentru mai multe informații despre acțiunile și activitățile desfășurate zi de zi în
comunitate consultați fiecare temă a proiectului în parte pe site la secțiunea Temele
Pata-Cluj.

www.patacluj.ro | info@patacluj.ro
patacluj@gmail.com | +40 786 375 825

| 07_BULETIN INFORMATIV •
August 2015

August 2015
07_BULETIN INFORMATIV
Evenimente trecute
Lansarea apelului pentru propuneri de
activități culturale și proiecte artistice
pentru facilitarea dezvoltării relațiilor
dintre membrii comunității din Pata Rât și
locuitorii Clujului
Fundația AltArt pentru Artă Alternativă a lansat,
în 6 august, împreună cu partenerii săi –
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona
Metropolitană Cluj, Asociația Comunitară a
Romilor din Coastei și Habitat for Humanity Cluj
– apelul pentru manifestări culturale și lucrări de intervenție artistică în contextul proiectului
Pata-Cluj. Concursul este deschis pentru manifestări culturale comune, activități care creează
spații de întâlnire, contacte umane și experiențe comune între persoane care locuiesc în Pata
Rât și Cluj și intervenții artistice, care încurajează reflecția asupra temelor legate de relația
dintre comunitatea din Pata Rât și Cluj-Napoca și creează interacțiuni directe între persoanele
care trăiesc în cele două comunități.
Concursul include două secțiuni:
1. CULTURĂ – Activități și manifestări culturale: ateliere, dezbateri publice, activități culturaleducaționale pentru tineri și copii, cursuri, etc
2. ARTĂ – Proiecte artistice: intervenții artisice, instalații, performance, mobilier urban,
inserții temporare, etc.
Proiectele selectate vor fi implementate în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015.
Mai multe detalii despre apel găsiți pe pagina web a proiectului
http://www.patacluj.ro/fundatia-altart-lanseaza-un-apel-deschis-pentru-activitati-culturalesi-artistice/
Informații suplimentare despre cadrul în care se desfășoară acțiunile și activitățile artistice și
culturale, și exemple de astfel de activități realizate până în prezent în proiect găsiți în
raportul tematic de cultură recent publicat.
Membri ai echipei de educație și ocupare au primit delegația Europ’Raid
În 13 august o delegație formată din membri ai
echipelor de educație și de ocupare a întâmpinat
42 tinerii francezi de la Europ’Raid. Împreună au
mers la școala Traian Dârjan pentru care aceștia
din urmă au oferit rechizite și materiale
educative. Printre beneficiarii materialelor oferite
se numără și cei aproximativ 150 școlari din Pata
Rât înscriși în prezent la școala Traian Dârjan.
Tinerii voluntari cu vârste cuprinse între
18 și 22 de ani realizează un tur al Europei
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pentru a oferi mobilier educațional comunităților pe care le vizitează. Mai multe detalii despre
inițiativa Europ’Raid găsiți pe site www.europraid.fr, pe pagina de facebook
https://www.facebook.com/EuropRaid
sau
contul
lor
de
tweeter
https://twitter.com/EuropRaid.

Evenimente viitoare
Campionatul de fotbal pentru tineret Pata-Cluj
Campionatul de fotbal pentru tineret Pata-Cluj se va desfășura în
perioada 4-6 septembrie la Școala Gimnazială Alexandru Vaida
Voievod (Str Oltului nr 83) în intervalul 10-16. Echipele sunt formate
din jucători cu vârstele cuprinse între 12 și 18 ani, în 2 categorii de
vârstă: 12-15 ani neîmpliniți, respectiv 15-18. Regulamentul de joc și
condițiile de participare pot fi consultate pe site-ul proiectului PataCluj. Cei interesați sunt așteptați să participe în galerie alături de
membrii comunității și ai echipei de proiect. Intrarea este liberă. Vă
așteptăm în număr cât mai mare!
Ioana Bumb vorbește despre Pata-Cluj la conferința finală a proiectului “Literacy
Cubed - Focus on Roma Families”
Ioana Bumb este invitată să împărtășească experiența ei de lucru cu activități educaționale
dedicate familiilor rome în cadrul conferinței finale a proiectului “Literacy Cubed - Focus on
Roma Families (LIT3)”. Organizată de Consorțiul Internațional Lectura și Scrierea pentru
Dezvoltarea Gândirii Critice și partenerii săi, conferința finală va avea loc în 3-5 septembrie la
Hotel Napoca în Cluj-Napoca. LIT3 promovează lectura și educația pentru sănătate în familie
ca mijloc de îmbunătățire a rezultatelor școlare ale copiilor din comunitățile dezavantajate de
romi.
Anná Tamás participă la conferința anuală a Universității Szeged cu o temă despre
Pata Rât
Anna Tamas a fost acceptată la a 11ea ediție a Conferinței Anuale “Limbă, Ideologie,
Media” (NYIM) a Universități Szeged la sfârșitul lunii septembrie (25-26 septembrie) cu o
lucrare despre fenomenul îmbătrânirii femeilor din Pata Rât. Mai multe detalii despre
conferință găsiți aici.
O echipă a Pata-Cluj va participa la Conferința Internațională a Societății de
Psihodramă
În 18-20 septembrie va avea loc la Cluj a 13-a Conferință Internațională PlfE
“Opțiuni. Întâlnind viitorul” a Societății de Psihodramă Jacob Levy Moreno. Reprezentanți
ai proiectului Pata-Cluj vor fi prezenți la conferință pentru a prezenta modul lor de lucru cu
instrumente psihodramatice în activitățile din cadrul proiectului. Mai multe detalii despre
conferință aici.
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Proiectul Pata-Cluj va fi reprezentat la a șasea ediție a Întâlnirilor Europene din
Transilvania
O echipă de trei persoane va reprezenta proiectul Pata-Cluj la unul dintre atelierele dedicate
implicării tinerilor în viața comunității clujene și la un atelier de lucru pentru redactarea unui
manifest al tineretului european. Întâlnirile europene din Transilvania este un eveniment
anual organizat de Ambasada Franței și Institutul Francez din Cluj-Napoca în perioada 30
septembrie – 2 octombrie aflat la a 6-a ediţie. Tema întâlnirilor de anul acesta este „Tineret şi
teritorii: noi forme de angajament în Europa”. Întâlnirile europene din Transilvania este un
eveniment anual dedicat dezvoltării teritoriale, care reunește timp de 3 zile actori locali și
naționali (francezi, români și europeni) responsabili cu politicile publice, dezvoltarea locală și
amenajarea teritoriului. Ediția din 2015 se înscrie în programul oficial al Cluj-Napoca Capitală
Europeană a Tineretului 2015. Mai multe detalii despre eveniment pe pagina Ambasadei
Franței http://www.ambafrance-ro.org/A-6-a-editie-a-Intalnirilor-europene-din-Transilvania4219.

Calendar și anunțuri pentru comunitate
8 septembrie - Ziua Romilor Căldărari şi Nomazi (Costeşti, Vâlcea)
8 septembrie - Ziua Internaţională a Combaterii Analfabetismului (International
Literacy Day - UNESCO)
15 septembrie 1990 - Ziua Elevului Licean Rom. Această zi marchează debutul măsurilor
afirmative în favoarea elevilor romi, prin admiterea acestora, în anul 1990, pe locuri distincte
la Şcolile Normale (Liceele Pedagogice) din Bucureşti, Bacău şi Târgu Mureş, în vederea
pregătirii lor ca învăţători pentru şcolarizarea romilor. În cadrul întâlnirilor organizate în
această zi cu liceenii romi, sunt invitaţi, alături de instituţii şi organizaţii rome şi nerome, şi
filantropi, romi şi nerromi, care îi susţin financiar pe liceenii romi, în funcţie de rezultatele la
învăţătură şi / sau de situaţia materială.
16 septembrie 1990 – Ziua Portului şi Dansului Popular Rom. Parada costumelor
populare ale romilor.
17 septembrie 1990 – Ziua Meşteşugarilor şi Artiştilor Plastici Romi. Târgul meşterilor
populari romi: argintari, căldărari, cositorari, pieptănari, croitori, cizmari ş.a. Expoziţii ale
artiştilor plastici romi: pictură, sculptură, fotografie, ceramică, design vestimentar etc.
20 septembrie 1620 - Ziua Romilor Rudari/Băieşi. În Ţara Românească, rudarii sunt
menţionaţi la 20 septembrie 1620 în Hrisovul domnului Ţării Româneşti Gavrilă Movilă către
Mănăstirea Cozia.
24 septembrie 1932 – Ziua Presei Rome. Cu începere din 24 septembrie 1932 şi până la
8 martie 1938, se tipăresc, la Craiova, 70 de numere ale ziarului “Timpul”, editat de un grup
de intelectuali romi şi nerromi (Aurel Th. Manolescu Dolj, Marin I. Simion, N. St. Ionescu, C.
Nicolăescu – Plopşor). Între anii 1934 – 1935, la Calbor (Făgăraş), ţăranul rom Naftanailă
Lazăr editează ziarul “Neamul ţigănesc”. Din noiembrie 1934 (primul număr: 1-15 noiembrie
1934) şi până în anul 1940, apar, la Bucureşti, 14 numere ale publicaţiei “Glasul Romilor”, ce
îl avea ca director fondator pe Gh. Niculescu.
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26 septembrie – Ziua Limbilor Europei.
Informațiile din acest calendar sunt adunate și redactate de Gheorghe Sarău într-un Calendar
al Romilor destinat scopurilor educative.
Calendarul complet îl găsiți și pe site-ul Pata-Cluj la secțiunea pentru comunitate
http://www.patacluj.ro/wp-content/uploads/2015/09/UCTRR-Calendarul-rromilor-2006.pdf

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 proiect Pata-Cluj
Tel.: 0786/375 825
E-mail: camelia@patacluj.ro
patacluj@gmail.com
Website: www.patacluj.ro
Facebook: www.facebook.com/PatadinCluj
Canal Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCQVqL
CQJ4ozYqZtRtTlcAnQ
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