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LUNA OCTOMBRIE: Luna ocupării

Evenimente și acțiuni cu și pentru comunitate
A început programul educațional “Șansa a doua”
În luna octombrie programul educațional “Șansa a doua” și-a deschis formal porțile pentru 45
copii și adulți din Pata Rât care nu și-au putut finaliza studiile formale. Asfel, începutul de an
școlar a fost marcat printr-o întâlnire cu toți participanții la program împreună cu
reprezentanții ADIZMC și reprezentanții Școlii Cristiana.
Programul “Șansa a doua”, derulat în parteneriat cu Asociația Christiana, este dedicat
persoanelor (copii și adulți) care nu au mai mers la școală de cel puțin 4 ani și vor să
finalizeze ciclul gimnazial (8 clase) sau 10 clase cu scopul de a-i ajuta să-și încheie ciclul de
educație formală. În cadrul programului este oferită posibilitatea ca după finalizarea celor 10
clase să fie urmate cursuri de calificare profesională în diferite meserii.
Perla încurajează familiile din
progresele școlare ale copiilor

comunitatea

Rampă

să

susțină

eforturile

și

Perla Scripcariu, tânăra de etnie romă
din Botoșani care luptă împotriva
discriminării
prin
promovarea
educației, a transmis un mesaj
personalizat de încurajare copiilor romi
corturari din comunitatea rampă din
Pata Rât. Mesajul de încurajare și
susținere pentru copii și părinți a fost
transmis în limba romani. Pentru copii
a transmis că este important ca aceștia
să continue să meargă la școală, iar
pentru părinții lor a transmis mesaje
pentru
susținerea
activității
educaționale a copiilor lor. Aceste
mesaje au fost transmise prin intermediul internetului în timpul uneia dintre ședințele cu
părinții organizată de echipa de educație și cea a managerilor de caz. Participanții la ședință
s-au emoționat la auzul mesajelor Perlei, cu atât mai mult cu cât copiii susținuți la școală prin
proiectul Pata-Cluj fac parte din prima generație care frecventează școala din rândul romilor
corturari care locuiesc la Pata Rât.
În luna octombrie au avut loc discuții săptămânale cu părinții școlarilor și ai
preșcolarilor din rampă cu privire la implicarea activă a acestora în procesul educațional cu
scopul de a prezenta părinților progresele realizate de copiii lor în timpul săptămânii. În afară
de ședințele de informare săptămânale vor fi organizate în continuare ședințe lunare similare
celei la care a participat Perla. Acestea din urmă au ca scop promovarea importanței educației
și prezentarea unor modele din comunitățile de romi. Se dorește ca atât părinții, cât și copiii
să cunoască exemple pozitive despre ceea ce a însemnat pentru alți membrii ai comunităților
de romi accesul la educație, parcursul lor educațional și modul în care s-au integrat ei.
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Șase fete de pe strada Cantonului au fost în galeria Olimpia Cluj la un meci de fotbal
din cadrul Champions League
Șase fete care s-au înscris la Campionatul
de fotbal pentru tineret Pata-Cluj, dar care
nu au mai jucat pe teren, au mers la un
meci din cadrul Champions League. Pentru
a încuraja fetele să mai participe la astfel
de
evenimente
echipa
facilitatorilor
(comunitari și culturali) le-au însoțit la
meciul de fotbal dintre UT Olimpia Cluj și
Paris Saint-Germain. Fetele au primit cu
entuziasm invitația colegilor și după
îndeplinirea
formalităților
(informarea
părinților și semnarea acordurilor cu
aceștia) au pornit împreună spre Cluj Arena unde s-a disputat partida.
La intrarea pe stadion au fost întâmpinate de alți colegi de proiect și prieteni ai
acestora care au venit să susțină echipa feminină clujeană. În prima repriză atenția fetelor sa îndreptat către regulile de joc și fotbal în general, însă în a doua repriză, după ce au scăpat
de timiditate au dat tonul galeriei Olimpia. Deși echipa a pierdut, meciul a fost spectaculos și
participanții din proiect s-au bucurat de timpul împreună. În drum spre casă discuția s-a
îndreptat către activitățile următoare din proiect, următorul campionat de fotbal și
schimbarea datelor de contact pentru transmiterea pozelor realizate în timpul meciului.
Pozele le găsiți accesând secțiunea galerie foto pe pagina web a proiectului Pata-Cluj aici.

Pentru mai multe informații despre acțiunile și activitățile desfășurate zi de zi de
echipe în comunitate consultați fiecare temă a proiectului în parte pe site la
secțiunea Temele Pata-Cluj.
Programul de lucru la Unitatea Mobilă al fiecărei echipe de intervenție îl găsiți mai
jos și pe site la secțiunea Pentru comunitate - program unitatea mobilă.
Echipa care se ocupă de certificatele de
naștere și actele de identitate:
în fiecare luni între 12 și 14
Echipa managerilor de caz care lucrează
cu familiile pentru rezolvarea problemelor
acestora:
în fiecare marți între 10 și 12
Echipa de ocupare care facilitează
obținerea locurilor de muncă:
în fiecare miercuri între 14 și 16
Echipa care oferă consiliere juridică
pentru rezolvarea diferitelor litigii:
în fiecare vineri între 10 și 12.
Echipa de facilitare culturală și echipa de
facilitare comunitară care oferă informații generale, ajută la rezolvarea problemelor
comunitare și facilitarea activităților culturale merg în Pata Rât zilnic.
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Evenimente trecute
Pata-Cluj a prezentat la Youth Bazar activitățile cu tineri din cadrul proiectului
Proiectul Pata-Cluj a participat în 1 octombrie
la evenimentul International Youth Bazar, la
Centrul de Cultură Urbană “Casino”. Proiectul
Pata-Cluj a fost reprezentat la stand de
Mălina, consilier orientare profesională pentru
locuitorii
din
Pata
Rât,
și
Camelia,
coordonatoarea activităților de comunicare.
Tema discuțiilor cu cei care au trecut pe la
stand au vizat activitățile tinerilor din Pata
Rât (educație, activități cultural-educative) și
oportunitățile lor de angajare. Proiectul a
atras atenția mai multor participanți, dintre care unii familiarizați cu situația locuitorilor de la
Pata Rât. Discuțiile despre incluziunea tinerilor prin educație au fost productive și feed-backul despre proiect pozitiv.
Desfășurat în cadrul Cluj-Napoca 2015 - Capitală Europeană a Tineretului, scopul
evenimentului organizat de IFES în parteneriat cu Federația SHARE a fost de a aduna laolaltă
tineri din culturi diferite. În cadrul acestui eveniment reprezentanți ai mai multor organizații
naționale și internaționale de tineret, dar și organizații studențești, au pregătit standuri
pentru prezentarea activităților desfășurate în cadrul organizațiilor. Tinerii au împărtășit
aspecte din tradițiile și cultura fiecărei organizații și țări și au făcut schimb de bune practici în
domeniul acțiunilor pentru îmbunătățirea coeziunii sociale între tineri la nivel local, național și
european. Mai multe detalii despre Youth Bazar și contextul în care a fost organizat acesta
găsiți pe facebook https://www.facebook.com/events/503902999771313/
Copiii din Pata Rât au
participat la atelierele
de
creație
de
la
MiniReactor
În luna octombrie au
început atelierele de
creație
propuse
de
echipa MiniReactor în
cadrul
primului
apel
pentru cultură și artă
din cadrul proiectului
Pata-Cluj. Primul atelier
de construit păpuși a
avut loc în 13 octombrie
și a adunat aproximativ
18 copii din Pata Rât și Cluj cu vârste de până la 12 ani și 20 de adulți care i-au însoțit. La
acest atelier copiii au construit păpuși din șosete și au ascultat povestea nașterii lui Năsturel.
La al doilea atelier din 20 octombrie cei 15 copii și adulții care i-au însoțit au realizat păpuși
supereroi din mănuși. În 27 octombrie, la atelierul de creație de păpuși pentru căței, 6 copii și
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10 adulți au realizat păpuși pentru cățelul Zen care s-a bucurat de ele foarte tare. La final,
după o joacă intensă, Zen le-a arătat copiilor un dans acrobatic.
Atelierele de creație de păpuși au fost gândite ca locuri de întâlnire și interacțiune prin
creație și joacă al copiilor din Pata Rât cu copiii clujeni înscriși în programele și atelierele
MiniReactor. Mai multe informații despre ateliere și fotografii pe site-ul Pata-Cluj și pagina
facebook a MiniReactor.
Proiectul Pata-Cluj a fost prezent la Târgul de Cariere Cluj Global

În 20-21 octombrie proiectul PataCluj a fost prezent la Târgul de
Cariere
Cluj
Global
la
Sala
Polivalentă alături de alte 30 de
companii.
Timp
de
2
zile
aproximativ 120 clujeni au trecut pe
la stand să afle informații despre
componenta de ocupare și despre
oportunitățile de voluntariat din
cadrul proiectului. Câteva persoane
din comunitate prezente la târg sau familiarizat cu angajatorii și au
fost însoțiți și consiliați profesional
în timpul depunerii CV-urilor la standurile diferitelor companii. Ei au fost informați în
prealabil de existența și rolul Târgului de Cariere și pregătiți pentru participare: și-au
construit, cu ajutorul colegelor din echipa de ocupare, CV-ul și au învățat cum să se
prezinte la un interviu de angajare. Locurile de muncă pentru care și-au depus CVurile au fost: muncitor necalificat, manipulant mărfuri, femeie de serviciu, ambalator
manual, lucrător comercial. Dintre cei care au luat legătura cu angajatorii în timpul
Târgului de Cariere 2 persoane au fost ulterior invitate la interviu și proba de
angajare.
Mai multe informații despre ediția de toamnă a Târgului de Cariere Cluj Global găsiți
pe site-ul târgului și pe pagina facebook aici.
Echipa de ocupare a participat la evenimentele din cadrul proiectului Inclusiv
Colegele din echipa de ocupare au participat la conferința organizată de PROIS-NV și World
Vision Angajabilitatea percepută a grupurilor vulnerabile şi factorii relationaţi cu aceasta în 21
octombrie 2015 la Hotel Napoca. Tema discuției din cadrul conferinței s-a concentrat pe
creșterea nivelului de calificare a 1200 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile din 6
regiuni ale României (Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest și BucureștiIlfov), prin furnizarea de programe integrate de consiliere și formare profesională în vederea
integrării sau a reintegrării persoanelor vulnerabile pe o piață a muncii flexibilă și incluzivă.
La discuție, colega noastră Emilia, coordonator ocupare, a prezentat proiectul Pata-Cluj, şi a
atras atenţia publicului asupra necesității implementării de programe pentru grupurile
vulnerabile.
Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului INCLUSIV - Rețea de centre suport
pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România, realizat şi
susţinut de Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială în colaborare cu
Primăria şi Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca. Perioada de desfășurare a proiectului a
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fost de 20 de luni și s-a încheiat cu un târg de produse Clujul Inclusiv. Mai multe detalii găsiți
pe pagina facebook a PROIS-NV.

Foto: PROIS-NV
Copiii din Pata Rât au mers la spectacolele de teatru de păpuși sâmbătă dimineața
la MiniReactor
Sâmbătă 17 octombrie 21 copii din Pata Rât au participat la primul spectacol de teatru de
păpuși dintr-o serie de 6 propuse de echipa Mini Reactor. Primul spectacolul cu păpuși a spus
povestea Prințului fericit și s-a terminat cu o masă cu pizza. În 24 octombrie sala Reactor de
creație și experiment a devenit neîncăpătoare pentru participanții la spectacolul Ridichea
uriașă. Cei aproximativ 30 de copii din Pata Rât și însoțitorii lor au fost luați prin surprindere
de un val neașteptat de participanți din Cluj. Spectacolul a fost interactiv, vesel, dinamic și a
angrenat participarea tuturor la finalizarea poveștii. Pentru cel de-al treilea spectacol
Degețica din 31 octombrie, la cererea publicului a fost organizată și o a doua reprezentație.
Cei 19 copiii din Pata Rât cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani au participat la prima
reprezentație alături de un număr aproximativ egal de copii din Cluj.
Spectacolele de teatru, ca și atelierele, au fost gândite ca spații de întâlnire și
interacțiune a copiilor din Pata Rât
cu copiii din Cluj înscriși în
programele și atelierele din cadrul
MiniReactor. Cele trei spectacole fac
parte dintr-o serie de șase propuse
de echipa MiniReactor în cadrul
apelului pentru cultură și artă din
cadrul proiectului Pata-Cluj. Mai
multe detalii despre primele trei
spectacole și informații despre
următoarele găsiți pe pagina web a
proiectului Pata-Cluj și pe pagina
web și pagina facebook a
MiniReactor.
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Evenimente conexe - construire de rețele
Colegele manageri de caz au participat la lucrările rețelei Atelierul de fapte bune
În 30 septembrie colegele Maria și Izza au participat la lucrările rețelei “Atelierul de fapte
bune” din cadrul proiectului “Familii de suflet” realizat de Asociația Alfa Grup, în parteneriat
cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Asociația Serviciul de Ajutor
Maltez, derulat în perioada iulie 2015 – aprilie 2016. Rolul rețelei este de media parteneriate
între autoritățile locale și regionale cu actori din mediul privat și societatea civilă cu scopul de
a găsi și forma specialiști care să faciliteze accesul familiilor de suflet la beneficiari. Proiectul
își propune să dezvolte o rețea prin care să îmbunătățească măsurile de combatere a
discriminării grupurilor de copii vulnerabili la excluziune socială și economică.
Echipa managerilor de caz a participat la conferința de încheiere a proiectului
Educația de calitate este pentru toți

În 26 octombrie 2015 colegele noastre manageri de caz Maria și Iza, și Ioana din
echipa de educație au participat la evenimentul de prezentare a rezultatelor
proiectului Educația de calitate este pentru toți, proiect derulat de Fundația Română
pentru Copii, Comunitate și Familie (FRCCF) împreună cu partenerii. În acest proiect
153 de elevi, dintre care 77 de etnie romă, au beneficiat de servicii de tip
afterschool, iar părinții lor de consiliere. Proiectul s-a desfășurat în trei centre
comunitare din județul Cluj (Cluj-Napoca, Câmpia Turzii și Viișoara) și unul din
județul Bihor (Popești).
Conform rezultatelor proiectului, toți copiii și-au îmbunătățit performanțele
școlare și abilitățile de comunicare, relaționare și comportamentale. Echipa care a
reprezentat proiectul Pata-Cluj felicită echipa FRCCF pentru rezultatele obținute și
speră să găsească resursele și oportunitățile de continuare a proiectului. De
asemenea, colegele noastre și-au exprimat intenția de a colaboara pe viitor cu
FRCCF în proiecte similare.
Echipa managerilor de caz a participat la activitățile rețelelor pentru prevenirea și
combaterea violenței domestice și sexuale împotriva femeilor
În 12 octombrie a avut loc o întâlnire a reprezentanților organizațiilor neguvernamentale din
Reţeaua „Rupem tăcerea despre violenţa sexuală” şi „Reţeaua pentru prevenirea şi
combaterea violenţei împotriva femeilor” cu reprezentanți ai Consiliului Superior al
Magistraturii și instituții publice cu atribuții în domeniul combaterii violenței domestice și a
violenței sexuale. Tema întâlnirii a fost implicarea statului român în stabilirea și
implementarea unor reglementări cu privire la protecția supraviețuitoarelor abuzurilor
domestice și sexuale după ratificarea Convenţiei de la Istanbul privind prevenirea şi
combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice. Aceastei întâlniri i-au urmat
alte trei zile de întruniri, ateliere și discuții ale membrilor rețelei.
Astfel, în 13 octombrie membrii rețelei existente s-au întâlnit să dezvolte un plan de
acțiune privind strategia înființării unor centre de criză în cazuri de violență sexuală, precum
și pentru îmbunătățirea legislației din domeniu. La această ședință de lucru a participat și
colega noastră, Maria, manager de caz, și a exprimat dorința Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ADIZMC) de a deveni membru al rețelei.
În 14 și 15 octombrie alte două colege, manageri de caz, Lavinia și Iza, au participat
la sesiunea de formare în consiliere psihologică pentru victimele violenței sexuale.
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Formatoarea, psiholog Sorina Bumbuluț (membră fondatoare a Asociației Femeilor Împotriva
Violenței ARTEMIS, expertă în domeniul abuzului și al violenței împotriva femeilor), a
prezentat importanța consilierii psihologice pentru victimele violenței sexuale. În cadrul
întâlnirii au fost abordate elemente introductive despre violența sexuală (forme și tipuri,
prejudecăți, caracteristici ale agresorului, efectele asupra victimelor), dar și aspecte legale,
factori ai traumatizării secundare, metode de intervenție (asistare, susținere, răspuns adecvat
la nevoile victimelor) și sprijin profesional pentru consiliere - supervizare. Pentru colegele
noastre formarea focusată pe violența sexuală vine în completarea cunoștințelor de
specialitate în domeniul violenței împotriva femeilor și contribuie la îmbogățirea expertizei lor
în domeniu.
Rupem tăcerea despre violența sexuală. Întărirea capacității ONG-urilor pentru
îmbunătățirea serviciilor oferite supraviețuitoarelor violenței sexuale este un proiect realizat
de organizația nonguvernamentală Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului
(ACTEDO) cu scopul de a construi și menține o rețea informală de ONG-uri de suport. Din
rețea fac parte, în prezent 9 asociații și ONG-uri care activează în domeniul drepturilor omului
și a egalității de gen: Asociația pentru Libertate şi Egalitate de Gen (A.L.E.G.), Centrul Filia,
Asociația Front, Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome E-Romnja, Institutul
European Esttea pentru Sănătatea Reproducerii (IEESR), Asociația Femeilor Împotriva
Violenței Artemis, Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE) și Societatea de Analize
Feministe AnA. Scopul acestei rețele este de a pune presiune pe autorități pentru ratificarea
Convenției de la Istanbul și pentru adoptarea unei politici publice, cu un buget adecvat, cu
privire la înființarea centrelor de criză în caz de viol și violență sexuală, care să ofere servicii
integrate victimelor, după standarde internaționale minime. Mai multe informații despre acest
proiect și despre întâlnirile rețelei din luna octombrie găsiți pe pagina web
http://violentaimpotrivafemeilor.ro/ și pe pagina web http://violentadegen.ro/.

Evenimente viitoare
Organizația Clovni fără Frontiere Suedia desfășoară activități cu copiii în Pata Rât în
cadrul unui turneu național
Organizația Clovni fără Frontiere este miercuri și joi, 3 respectiv 4 noiembrie 2015, în Cluj și
desfășoară activități cu copiii de la Pata Rât în cadrul unui turneu pe care îl fac în România.
Astfel, miercuri vor avea un prim spectacol la ora 15 și un atelier cu copiii care locuiesc la
Pata Rât la ora 16.30. Joi vor avea un nou spectacol pentru toți copiii de la Școala Traian
Dârjan începând cu ora 12, iar de la ora 16 vor ține un atelier pentru profesori, voluntari și
tineri care lucrează cu copiii la tranzit.ro. Vineri vor avea un nou spectacol la Școala Specială
din Cluj. Echipa facilitatorilor culturali și lucrători cu tineretul ai Pata-Cluj îi vor asista și vor
facilita interacțiunea cu grupul suedez în primele două zile ale șederii lor la Cluj. Spectacolul
din cadrul proiectului se adresează tuturor categoriilor de vârstă.
Clovni fără Frontiere Suedia (Clowner utan Gränser Suedia) este o organizație nonprofit, face parte din rețeaua internațională de inițiative Clovni fără Frontiere (Clowns
without Frontiers), care lucrează în toată lumea pentru a împărtăși speranță și râsete copiilor
care cresc în medii defavorizate. Mai multe detalii despre inițiativa Clovnilor Suedezi fără
Frontiere găsiți pe site http://www.patacluj.ro/clovni-fara-frontiere-tin-spectacole-si-atelierela-cluj/ și poze de la acțiunile lor anterioare pe pagina lor de facebook sau pe flickr.
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Campionatul de mini fotbal Pata Cluj - Napoca Rât
Sâmbătă 7 noiembrie și duminică 8 noiembrie se va desfășura Campionatul de Fotbal Pata
Cluj - Napoca Rât în Parcul Babeș în care se pot înscrie echipe din diferitele cartiere ale
orașului și din Pata Rât. Înscrierile se fac până vineri, 6 noiembrie ora 17. Regulamentul și
formularele de aplicație se gsesc pe site-ul Pata-Cluj, astfel:
 formular de înscriere pentru persoane cu vârsta de până în 18 ani
http://www.patacluj.ro/fotbal/acord_juniori.doc
 formular
de
înscriere
pentru
persoane
cu
vârsta
de
peste
18
ani
http://www.patacluj.ro/fotbal/acord_seniori.doc
 formular de înscriere a echipelor http://www.patacluj.ro/fotbal/inscriere_echipa.doc
Mai multe detalii puteți afla consultând regulamentul de joc aici sau luând legătura cu
persoana de contact: Szakáts István la telefon 0724510464. Iar dacă nu sunteți microbiști
sau nu jucați fotbal vă așteptăm să faceți galerie echipei favorite!

Activitățile cu copiii la MiniReactor continuă și în noiembrie
Activitățile propuse de echipa Mini-Reactor în cadrul apelului pentru cultură și artă pentru
proiectul Pata-Cluj începute în luna octombrie continuă și în luna noiembrie după următorul
program:
 ateliere de actorie vor avea loc în zilele de marți din 17 și 24 noiembrie,
respectiv 8 decembrie;
 spectacolele vor avea loc sâmbăta astfel:
o 21 noiembrie – Spectacol de magie
o 28 noiembrie – spectacol de teatru Ridichea Uriașă
o 5 decembrie – spectacol de teatru Cei trei purceluși
Atelierele sunt dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, iar spectacolele de teatru
nu au categorii de vârstă. Spectacolele de sâmbăta vor avea loc începând cu ora 12.30.
MiniReactor este o platformă dedicată copiilor coordonată de regizorul Delia Gavlițchi.
La MiniREACTOR se prezintă spectacole de teatru și teatru de păpuși, dar și spectacole de
storytelling, ateliere creative și alte evenimente dedicate celor mici. Mai multe detalii despre
activitatea MiniReactor și acțiunile viitoare desfășurate în cadrul proiectului Pata-Cluj găsiți pe
pagina web http://reactor-cluj.com/mini-reactor/
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Calendar și anunțuri pentru comunitate
Calendarul lunii noiembrie
2 noiembrie – Ziua Folclorului Rom. Această zi marchează comemorarea morții folcloristului
și cărurarului rom Anton Pann, născut în 1796 la Sliven, în Bulgaria, și decedat în 2 noiembrie
1854 în România. Cu această ocazie sunt sărbătoriți și alți enologi, antropologi și folcloriști
romi (Costică Băţălan, Alexandru Ruja - Gribussy, Delia Grigore ş.a.) și neromi (C. S.
Nicolăescu – Plopşor, H. Wlislocki, Barbu Constantinescu, Petru Copoiu). În școli, ziua este
marcată prin organizarea a diferite concursuri și spectacole folclorice (cântece, dansuri,
ritualuri, obiceiuri etc.).
5 noiembrie - Ziua Internațională a Limbii Romani. Recunoscută oficial în 21 octombrie 2015
de către o comisie a UNESCO, ziua de 5 noiembrie a fost dedicată și recunoscută ca Zi
Internațională a Limbii Romani. Această recunoaștere a fost realizată de o delegație croată a
Excelenței Sale Ivo Goldstein, cu contribuția Sindicatului Internațional al Romilor și al rețelei
sale.
16 noiembrie - Ziua Națională a Toleranței Diversității / International Day for Tolerance. Cu
ocazia acestei zile în școli sunt realizate și desfășurate activități și programe pentru
diversitate și toleranță (etnică, religioasă, fizică etc).
20 noiembrie – Ziua Internațională a Copilului / Universal Children’s Day (UNESCO)
30 octombrie – Ziua Romilor Ursari marchează dispariția ursăritului ca meserie. În 1908 a
fost dat un prim ordin de interzicere a creșterii și purtării urșilor de către romii ursari. Prin
Ordinul nr. 24.643/1908 al Ministerului de Interne se interzice “purtarea de către țigani a
urșilor prin orașe” pentru că “oferă trecătorilor, sub speranța distracției, unul din cele mai
sălbatice spectacole”. Ministerul de resort a solicitat în mod periodic prefecturilor ca, începând
cu februarie 1924, să respecte acest ordin. Iar din 22 octombrie 1928 ministrul I.G. Duca și
directorul general N.T. Ionescu cer prefecților, prin adresa nr. 14.799 – A, să ia măsuri ca
“organele în subordine să oprească cu desăvârşire pe ţiganii care se îndeletnicesc cu meseria
de a umbla cu urşi”. Prin Ordinul Circular General nr. 38 / 30 noiembrie 1940, însoțit în anexă
de Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 19682 / 19 noiembrie 1940, Inspectoratul
General al Jandarmeriei a transmis către toate unitățile de jandarmi o dispoziție “prin care se
dispune oprirea țiganilor de a umbla cu urșii prin sate și orașe și a da spectacole cu ei,
retrăgându-le și autorizațiile pe care aceștia le posedă în acest sens.”
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
Sesiunea lunară de fotografii pentru actele de identitate
În ultima zi de luni a fiecărei luni se fac, începând cu ora 12 la Unitatea Mobilă din Pata Rât,
poze pentru actele de identitate. În 29 noiembrie va avea loc următoarea sesiunea de
fotografii gratuite pentru realizarea actelor de identitate și a dosarelor sociale. Pentru a
Biroul MecanismulFinanciar Str Joseph II 12-16 (adresa poștală)
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vedea care sunt datele la care sunt programate următoarele sesiuni vă rugăm să consultați
calendarul pe site http://www.patacluj.ro/calendar/.
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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