Noiembrie 2015
10_BULETIN INFORMATIV
LUNA NOIEMBRIE: Acțiuni în comunitate și începutul Campaniei celor
16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor

Evenimente și acțiuni cu și pentru comunitate
Aproximativ 200 de copii din Pata Rât au avut ocazia să cunoască și să se bucure de
glumele grupului Clovni fără Frontiere
În noiembrie 2015 grupul de Clovni Fără Frontiere din Suedia și Finlanda au fost într-un
turneu de promovare prin Romania, în Sibiu și Cluj-Napoca. În perioada 3-5 noiembrie,
aceștia s-au aflat în orașul nostru și au susținut două spectacole pentru copii și un atelier
pentru tineri și adulți care lucrează cu copiii.
Primul spectacol pentru copii și
tinerii care locuiesc în Pata Rât a avut loc
în centrul Zody din Dallas în 3 noiembrie.
La spectacol au participat părinți și bunici
și peste 150 de copii din comunitatea
Dallas, precum și copii din comunitatea
de pe fosta stradă Coastei.
Grupul de covni a foarte încântat
de numărul mare de copii prezenți la
eveniment și a promis că va reveni în
comunitate cu un repertoriu și mai bogat.
Echipa de lucrători de tineret din cadrul
proiectului Pata-Cluj a avut o serie de
întâlniri cu Frank Stout, coordonatorul Centrului “Zody”, pentru a facilita susținerea
spectacolului în centrul mai sus-menționat, și au realizat toate demersurile necesare pentru a
pregăti derularea spectacolului în comunitate - au lipit afișe și au realizat vizite în comunitate
pentru a discuta atât cu părinții cât și cu copiii.
Cel de-al doilea spectacol al grupului de Clovni Fără Frontiere a avut loc în 4 noiembrie
la Școala Gimnazială “Traian Dârjan” și a fost dedicat tuturor elevilor. Evenimentul a fost
susținut de dna director prof. Mihaela-Maria Păvăluță și a colegilor dumneaei care au
participat la mobilizarea și însoțirea elevilor în sala de sport, unde s-au bucurat împreună cu
membrii echipei de proiect de spectacolul
oferit de clovni. Pentru realizarea acestui
spectacol echipa de lucrători de tineret a
avut și sprijinul unor voluntari care au
ajutat la pregătirea sălii și la partea de
documentare.
Grupul de clovni a propus și un
atelier de jocuri și jonglerii destinat celor
care lucrează cu copii și tineri care a avut
loc în 5 noiembrie în spațiul tranzit.ro.
Acest al treilea eveniment a fost oferit
membrilor echipei de proiect Pata-Cluj
(asistenți sociali, psihologi, facilitatori,
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etc.), pentru membrii echipei Fundației Altart, voluntarilor de la Reactor de creație și
experiment, dar și tuturor celor interesați care desfășoară activități cu copiii. Participanții au
învățat exerciții utile care pot fi folosite în munca cu copiii, pentru a le capta și păstra atenția
și jocuri de memorie și socializare, care să încurajeze și să ajute copiii să interacționeze și să
dezvolte relații de prietenie.
Discuții despre bucuriile și greutățile femeilor din Pata Rât la Cafeneaua femeilor
În 27 noiembrie a avut loc prima întâlnire de tip cafenea, Cafeneaua Femeilor, în Pata Rât,
întâlnire la care au participat aproximativ 22 de femei din Pata Rât și din oraș. Organizată în
cadrul Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor întâlnireașezătoare a avut ca temă de discuție “ce înseamnă să fii femeie” și a fost urmată de o
sesiune de consiliere juridică pe tema drepturilor femeilor. Pentru că prima întâlnire a fost
una reușită colegele, manageri de caz care au organizat cafeneaua, promit că vor continua.
Iată impresiile Izei, organizatoarea cafenelei.
Nouă, femeilor ne place să bem cafeaua împreună
dimineața. Indiferent că suntem femei la Viena,
Budapesta, București sau Pata Rât, ne poate uni
calitatea de femeie și cafeaua de dimineață. Într-o
atmosferă atent și cu drag pregatită, cu sentimentul și
aminterea unei șezători, ne-am întâlnit la o cană de
cafea (sau ceai) să povestim despre ce înseamnă să fii
femeie. Timp de 2 ore, îmbiate de aroma cafelei, în
lumina lumânărilor, am regăsit atât bucuriile cât și
greutățile a ce înseamnă să fii femeie, am povestit și
am râs. Împărtășind trăiri, amintiri și emoții am creat o
legătură între noi toate pe care sperăm să o putem
păstra până la o nouă întâlnire de acest fel.
Deși această întâlnire a fost cu și despre femei, am
beneficiat și de ajutorul colegilor bărbați la organizare.
Mulțumim lor și femeilor care ne-au fost alături în
această dimineață de noiembrie, o zi din cele 16 zile în
care se desfășoară întâlniri și discuții despre femei și lupta împotriva violenței asupra
femeilor.
Detalii despre Campania celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor găsiți pe
pagina facebook dedicată campaniei din Cluj și pe site-ul dedicat campaniei internaționale.
A început distribuirea materialelor pentru nevoile comunitare
Facilitatorii comunitari au finalizat aproape toate actele și avizele necesare achizițiilor de
materiale pentru implementarea deciziilor luate de către comunitățile Cantonului, Coastei și
Dallas în privința nevoilor comunitare. Astfel, a fost făcută o primă livrare de materiale de
construcție, în comunitatea Coastei. Urmează a fi livrate materialele și pentru comunitatea
Cantonului și lemnele de foc (mai precis, brichetele) pentru comunitatea Dallas. Furnizarea
de brichete pentru foc este o soluție temporară, cel puțin până în luna ianuarie, când
anticipăm ca prețurile să scadă și lemnul de foc să devină mai disponibil.
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Consultanță juridică privind drepturile femeilor în Pata Rât
În data de 27 noiembrie 2015, , a avut
loc în Pata Rât o întâlnire în care
avocații au oferit consultanță juridică
pe tema drepturilor femeilor, acțiune
care face parte din Campania celor 16
zile de activism împotriva violenței
asupra femeilor. La această întâlnire au
avut acces toate femeile din Pata Rât
interesate de tema discuției. Subiectul
principal al discuției a fost importanța
cunoașterii de către fiecare femeie a
drepturilor pe care le are în ceea ce
privește
educația,
munca,
votul,
siguranța. A fost prezentată modalitatea prin care poate fi obținut un ordin de protecție și ce
înseamnă acesta. O altă discuție a vizat schimbările aduse de către Convenția de la Istanbul,
care va fi adoptată și de către România, cu privire la drepturile femeilor și modalitățile prin
care aceasta vine în sprijinirea respectării acestor drepturi. La final au fost discuții libere în
care fiecare femeie a putut să pună întrebări și să ceară mai multe explicații privind anumite
situații din viața personală.
Povești pentru copii
La începutul lunii noiembrie a avut loc o primă
întâlnire dintr-o serie de sesiuni de citit povești
pentru copiii din Pata Rât. La prima întâlnire au
participat 8 copii din Rampă, iar la a doua
aproximativ 6 copii de pe Coastei. Poveștile citite
sunt tematice, a doua poveste, despre prietenie,
fiind citită în cadrul Campaniei celor 16 zile de
activism împotriva violenței asupra femeilor.
Scopul acestor grupuri de citit povești este de a
familiariza copiii cu poveștile copilăriei.

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
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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.

Evenimente trecute
25 de tineri au absolvit prima ediție a programului YouthBuild Cluj
La început de noiembrie a avut loc evenimentul de absolvire pentru participanții primei ediții
a programului YouthBuild Cluj. Alături de participanți, la absolvire, au mai participat membrii
celor trei organizații partenere care au conceput programul (Habitat for Humanity Cluj,
Asociația Patronilor și Meșteșugarilor Cluj, YouthBuild International), membri ai echipei de
ocupare a proiectului Pata-Cluj și prieteni din comunitate. Diplomele de absolvire,
recunoscute la nivel internațional, au fost înmânate de un reprezentant al Asociației Patronilor
și Meșteșugarilor. Pe lângă acestea cursanții au mai primit o diplomă din partea Habitat for
Humanity și un cadou din partea Cercetașilor. După un program intensiv de 4 luni, tinerii pot
trece în CV-ul lor:
 calificare ca lucrător în domeniul construcțiilor, cu practica desfășurată pe șantierul
Habitat for Humanity Cluj din Jucu;
 desfășurarea a 3 acțiuni comunitare prin care au venit în ajutorul: asociației
Urbannect, au renovat amfiteatrul din parcul Detunata și au reparat acoperișul unei
colege din grup care locuiește în Pata Rât;
 abilități de muncă în echipă, ca rezultat al felului în care au lucrat cot la cot cu colegii
lor.
Odată cu absolvirea, tinerii încep să-și facă planuri pentru viitor: unii s-au întors la studii,
înscriindu-se la o facultate, alții își caută un loc de muncă prin intermediul recomandărilor
primite ca participant în program. Tuturor, le dorim succes în continuare!
Mai multe detalii despre programul YouthBuild și fotografii de la evenimentul de încheire
a programului găsiți pe site-ul și pe pagina facebook a programului.
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9 echipe de tineri și adulți au jucat fotbal la Campionatul de fotbal Pata Cluj Napoca Rât
În 7 noiembrie, echipa
proiectului Pata-Cluj a
realizat în parteneriat cu
Universitatea
BabeșBolyai,
Fundația
Comunitară
Cluj
și
grupul
SOS
Parcurile
Clujului un Campionat de
Fotbal Pata Cluj - Napoca
Rât cu ocazia Porților Deschise ale Parcului Babeș.
S-au înscris, în total, 9 echipe din Pata Rât și Cluj-Napoca, pentru cele două categorii
de vârstă. Printre acestea au fost și echipele câștigătoare ale Campionatului de fotbal pentru
tineret Pata-Cluj, care a avut loc în luna septembrie în Pata Rât. Categoriile de vârstă au fost
juniori 15-18 ani și seniori, peste 18 ani. La campionat s-au înscris 5 echipe din Pata Rât și 4
din oraș care au disputat meciuri cu fiecare echipă din categoria de vârstă în competiția
pentru cupă. La finalul zilei toate echipele au primit premii. Au mai fost acordate: premiul
fair-play, premiul pentru curaj și premiul “Valoare de arbitru”.
Acest campionat a demarat ca urmare a feed-backului primit din partea copiilor și a
tinerilor care au participat la campionatul de fotbal Pata-Cluj în luna septembrie. Tinerii
participanți ne-au împărtășit cu entuziasm dorința de a juca din nou alături de echipe din
Pata Rât, dar și din oraș. În urma discuțiilor am constatat nevoia de a realiza o serie de
antrenamente pentru a fi în formă pentru marele eveniment. Astfel, echipa de lucrători de
tineret din cadrul proiectului Pata-Cluj a realizat o serie de vizite în comunitate și a discutat
cu membrii comunității despre posibilitatea de face o serie de antrenamente în incinta Școlii
Gimnaziale “Al.V. Voievod” din Cluj-Napoca, despre formatul acestei ediții și despre
categoriile de vârstă la care se pot înscrie. În cadrul acestor întâlniri și discuții au mai
comunicat regulamentul de concurs și au organizat înscrierile.
Scopul organizării acestui campionat este pe de o parte de a încuraja copiii și tinerii
din Pata Rât să participle la evenimente sportive organizate în oraș, și pe de altă parte de a
facilita interacțiunea dintre locuitorii cartierelor Clujului și ai Pata Rât prin intermediul unei
competiții sportive. În ceea ce-i privește pe copii și tinerii, am încercat ca prin intermediul
acestui eveniment să le evaluăm motivația și nevoile în vederea înscrierii la antrenamente
regulate. Accentul a fost pus mai puțin pe competiție și mai degrabă pe joc și antrenament ca
variantă de a petrece timpul liber într-un mod plăcut și constructiv. Fotografii de la
Campionat puteți găsi pe site și pe pagina facebook a proiectului iar mărturii ale jucătorilor,
organizatorilor și suporterilor pe în videoclipul de prezentare al Campionatului și poate fi găsit
pe canalul youtube Pata-Cluj.
În luna noiembrie atelierele de creație de la MiniReactor au introdus copiii în lumea
actoriei
În luna noiembrie a început la MiniReactor o nouă serie de ateliere de creație sub forma unor
cursuri de actorie. În cadrul celor trei ateliere tematice copiii au învățat jocuri care să le
antreneze atenția, memoria și imaginația. La primul atelier din 17 noiembrie cei 9 copii, și cei
7 adulți care i-au însoțit, au învățat prin jocuri interactive și dinamice să-și concentreze
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atenția.
Jocurile
i-au
ajutat
să
se
detensioneze și să le reducă gradul de
timiditate și teamă. La cel de-al doilea atelier
din 24 noiembrie jocurile inițiate au fost
construite parțial din cele învățate la primul
atelier, la care au fost adăugate exerciții
specifice menite să lucreze cu memoria. La
această întâlnire atmosfera a fost mai
prietenoasă decât la prima întâlnire, copiii sau simțit mai confortabil în interacțiunea cu
ceilalți. Cea de-a treia întâlnire în care copiii
își vor exersa imaginația va avea loc în 8
decembrie.
La ateliere sunt înscriși 11 copii din Pata Rât, Cluj-Napoca și copiii aflați în grija
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj. Pentru a crea un cadru de
încredere, cât mai plăcut și confortabil pentru copii, dar și pentru ca toți să aivă timp să se
cunoască, am agreat împreună cu echipa MiniReactor ideea de a păstra componența grupului
pe parcursul celor trei ateliere.
Cursurile de actorie au fost gândite sub forma unor ateliere de creație, 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 siteul Pata-Cluj și pagina facebook a MiniReactor.
Copiii din Pata Rât au mers la spectacolele de teatru de păpuși sâmbăta la prânz la
MiniReactor
Începând de sâmbătă 21 noiembrie, după vacanța școlară și mini-vacanța de la Reactor,
aproximativ 20 de copii din Pata Rât au început să meargă din nou, timp de trei săptămâni, la
spectacolele de teatru de sâmbătă. Și pentru că tot mai mulți copii, atât din oraș cât și din
Pata Rât, au devenit interesați de spectacol, au fost organizate două sesiuni, una de la 11 și
una de la 12.30. Astfel, la primul spectacol din 21 noiembrie, Ridichea uriașă, numărul
adulților din comunitate care a însoțit copiii a fost destul de mic, copiii fiind însoțiți de frați și
surori mai mari. La al doilea spectacol din 28 noiembrie, Cei trei purceluși, numărul acestora
a crescut, iar unul dintre copii a venit însoțit de ambii părinți. Și deși o parte dintre copii știau
poveștile puse în scenă s-au bucurat fără măsură de spectacolele interactive, vesele și
dinamice și și-au dorit să petreacă mai mult timp în spațiul de la Reactor. Astfel vestea
despre spectacolele de sâmbătă s-a
răspândit repede în comunitate și tot mai
mulți copii s-au înscris să participe. Ultimul
spectacol va avea loc în 5 decembrie.
Spectacolele de teatru, ca și
cursurile de actorie, 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
din seria de șase propuse de echipa
MiniReactor în cadrul apelului pentru
cultură și artă din cadrul proiectului PataCluj. 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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Formarea profesioniștilor din proiectul Pata-Cluj pe tema violenței structurale și a
traumei
Între 17 și 19 noiembrie a avut loc o sesiune de formare profesională pe tema violenței
structurale cu profesioniștii implicați în proiectul Pata-Cluj: membrii echipei Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, alături de angajați ai Direcției de
Asistență Socială și Medicală și cei ai Inspectoratului de Poliție Județean. Sesiunea a fost
condusă de Hilde Gött și Eva-Maria Nicolai iar scopul formării a fost elaborarea procedurilor
de lucru și modalitatea de interacțiune dintre diferiții actori instituționali participanți,
instrumente necesare unei intervenții coordonate.
Echipa instituțională interdisciplinară a lucrat timp de 3 zile cu angajament și
intensitate. Pe lângă tema violenței structurale au fost discutate și problemele comune legate
de incluziunea socială, dezvoltarea transparenţei, a cooperării și nu în ultimul rând de
descoperirea unor posibilități noi de relaţionare, fără violenţă structurală, cu cei din Pata Rât.
De asemenea au fost discutate modalități care să dea naștere unor exemple de parteneriat cu
alţi profesionişti.
Evenimente conexe - construire de rețele
Echipa managerilor de caz a participat la conferința CONNECT
În data de 5 noiembrie 2015 echipa managerilor de caz a participat la o conferință organizată
în cadrul proiectului CONNECT (COnstruct NEtworking Counselling for Trauma) coordonat de
Universitatea Transilvania din Braşov. La acesta, în colaborare cu Inspectoratul Județean de
Poliție Cluj (agent șef Traian Morar), echipa managerilor de caz a prezentat activitatea
Grupului interdisciplinar de lucru în cazurile de violență domestică aflate în situații de risc
crescut. Grupul de lucru este rezultatul experienței în domeniul intervenției multiinstituționale și a practicii comunitare coordonate inițiate de către specialistele Asociației
Femeilor Împotriva Violenței - ARTEMIS timp de 16 ani de activitate de luptă împotriva
violenței domestice. Activitățile desfășurate în cei 4 ani de existență a grupului de lucru
constau în managementul riscului și intervenția multidisciplinară în cazurile de violență aflate
la risc crescut, implicare în modificarea legislaţiei şi a strategiilor privind prevenirea şi
combaterea violenţei domestice, elaborarea, testarea şi aplicarea instrumentelor de evaluare
a riscului, organizarea de conferinţe, dezbateri, campanii și evenimente cu rol de creștere a
conștientizării privind violența împotriva femeilor, trainingul specialiştilor, networking,
cercetare, depunerea de proiecte de finanţare. Partenerii grupului de lucru sunt: membrii
proiectul Pata-Cluj, Asociația Femeilor Împotriva Violenței ARTEMIS, Universitatea Babeș
Bolyai (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială), Inspectoratul Județean de Poliție Cluj,
case de avocatură, Direcția de Asistență Socială și Medicală, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Cluj, Judecătoria Cluj-Napoca, Parchetul de pe lângă Judecătoria
Cluj-Napoca.
Proiectul CONNECT își propune formarea specialiștilor care activează în domeniul
prevenirii și combaterii violenței domestice având o viziune centrată pe parteneriat şi
colaborarea în reţea, în vederea dezvoltării și consolidării serviciilor legate de violența
domestică. Conferința a fost organizată de către Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
(Univeristatea Babeș Bolyai), partener în cadrul proiectului. CONNECT este un proiect finanțat
prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, Programul RO20 - “Violenţa domestică şi
violenţa bazată pe deosebirea de sex”
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Echipele de ocupare și de educație au participat la workshopul PROIS-NV din cadrul
proiectului Centru de Educație Timpurie Curcubeu
Membrii echipei de ocupare și de educație au participat, joi 12 noiembrie, împreună cu
managerul proiectului, la workshop-ul pentru dezbaterea problemelor și constrângerilor
legate de incluziunea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă,
șomeri aflați în căutarea unui loc de muncă, femei, ș.a.m.d.), eveniment organizat în cadrul
proiectului Centru de Educație Timpurie Curcubeu. În cadrul acestui eveniment Gabriella
Tonk, managerul proiectului Pata-Cluj, a fost invitată de onoare și a susținut o prezentare
despre proiect. La eveniment au mai participat și reprezentanți ai instituțiilor publice
regionale, ai mediului de afaceri dar și ai organizațiilor nonguvernamentale. La finalul
prezentărilor au avut loc discuții despre problemele cu care se confruntă grupurile vulnerabile
și despre potențiale soluții pentru îmbunătățirea perspectivelor de dezvoltare a resurselor
umane și incluziunea socială. Evenimentul a fost organizat de Asociația „Pactul Regional
Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” (PROIS-NV) în parteneriat cu Primăria
Municipiului Baia Mare.
Campania celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor oferă anul
acesta o atenție deosebită femeilor minorităților etnice și femeilor imigrante

Aflată la a cincisprezecea ediție în Cluj-Napoca, Campania celor 16 zile de activism împotriva
violenței asupra femeilor se adresează anul acesta publicului general pentru a deveni mai
conștient, responsabil și sensibil față de nevoile victimelor violenței. Din practica în domeniu
și din studiile de specialitate reiese că riscul ca femeile să sufere de pe urma violenţei fizice
sau emoţionale exercitate de către partenerii abuzivi, respectiv a agravării acestora, creşte în
momentul în care încearcă să iasă din relaţia de violenţă sau când sunt deja despărţite de
aceștia. Astfel, o intervenție comunitară coordonată și colaborarea între specialiştii din
diferitele instituţii cu rol în asistarea victimelor (poliţie, servicii sociale, organizaţii
nonguvernamentale) sunt centrale în asigurarea protecției și suportului necesar victimelor.
Este însă la fel de important să avem în vedere faptul că violența suferită are un impact
diferit asupra femeilor, în funcție de clasa lor socială, de etnie, religie, orientare sexuală,
vârstă, stare de sănătate etc. Tocmai de aceea, serviciile și răspunsul oferit victimelor
violenței trebuie să ia în considerare și să se adapteze acestor diferențe.
Campania de anul acesta își propune să evidențieze complexitatea formelor de
violență existente și să conștientizeze opinia publică cu privire la nevoile reale ale victimelor
printr-o serie de activități care să crească solidaritatea cu acestea și să ducă la luarea unor
poziții de condamnare a tuturor actelor de violență, indiferent de natura acestora și nivelul la
care se manifestă. Printre activitățile campaniei de anul acesta menționăm: o acțiune stradală
de sensiblizare a publicului pe tema violenței împotriva femeilor, activități desfășurate în
comunitatea Pata Rât (o întâlnire de tip Cafeneaua Femeilor cu și pentru femei, informare
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juridică pe tema drepturilor femeilor, informare pe tema siguranței financiare a femeilor,
storytelling pentru copii) și o interacțiune liberă de tip Biblioteca Vie. Mesajul campaniei,
programul complet și comunicatul de presă, precum și mesajele transmise supraviețuitoarelor
agresiunilor le găsiți pe pagina facebook a campaniei.
Campania este realizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona
Metropolitană Cluj (Proiectul Pata-Cluj) în parteneriat cu Asociația Femeilor Împotriva
Violenței ARTEMIS, Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, Asociația Atena Delphi,
Societatea Civilă de Avocaţi „Szatmari-Filip, Pop, Soporan”, Societatea Civilă de Avocaţi
„REVNIC ŞI ASOCIAŢII”, Fundația Estuar, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei,
Fundația AltArt, Asociația Victorie Împotriva Violenței Abuzului și a Discriminării - VIVAD și
Centrul de Acțiune și Egalitate pentru Drepturile Omului – ACTEDO. Partener media:
InfoTrafic.
Echipa de ocupare a participat la masa rotundă din cadrul proiectului Workcall
Echipa de ocupare a participat în data de 27.11.2015 la masa rotundă “Acces pentru toți'', din
cadrul proiectului ,,Workcall”, organizat de către Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română.
În cadrul acestei mese rotunde a fost prezentat proiectul Workcall - obiective, activități, și
rezultate principale. Au fost discutatea teme precum situația actuală privind incluziunea
socială a grupurilor vulnerabile și accesul real la angajare pentru persoanele provenind din
grupuri vulnerabile. Scopul acestei mese rotunde “Acces pentru toți” a fost de a dezvolta și
promovarea diferite forme de cooperare între angajatori, societatea civilă și personalul
autorităților publice locale pentru a identifica și promova oportunități de ocupare pentru
grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unei colaborări eficiente și directe între
actorii relevanți de pe piața muncii. De asemenea, s-a urmărit și crearea unor grupuri de
lucru pentru identificarea și aplicarea ulterioară a soluțiilor în vederea menținerii unei
stabilități și consolidării unor abordări cu efecte pe termen lung privind accesul la ocupare
pentru grupurile vulnerabile.
Proiectul ,,Workcall” este implementat de Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în
parteneriat cu FORUM GROUP, în calitate de beneficiar, Turda Salina Durgău S.A. și Asociația
Eduteco. Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 20 luni în zonele de implementare
Bucureşti-Ilfov, Nord-Vest şi Sud-Muntenia și a avut ca grup ţintă persoane de etnie romă,
persoane cu dizabilități, femei și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a
copilului. Mai multe detalii despre proiect puteți găsi accesând pagina facebook a acestuia
https://www.facebook.com/forumgroupromania/.

Evenimente viitoare
Activitățile cu copiii la MiniReactor continuă și în decembrie
Activitățile propuse de echipa Mini-Reactor în cadrul apelului pentru cultură și artă pentru
proiectul Pata-Cluj începute în luna octombrie continuă se vor încheia în luna decembrie cu
ultimul spectacol de teatru în 5 decembrie și ultimul curs de actorie dedicat imaginației în 8
decembrie.
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
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activitatea MiniReactor și acțiunile viitoare desfășurate în cadrul proiectului Pata-Cluj găsiți pe
pagina web http://reactor-cluj.com/mini-reactor/
Evenimente organizate de Pata-Cluj în cadrul Campaniei celor 16 zile de activism
împotriva violenței asupra femeilor
În prima parte a lunii decembrie vor mai fi organizate o serie de activități în Pata Rât, parte
din Campania celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor, după următorul
calendar:
Luni, 7 decembrie 2015, va avea loc o discuție prilejuită de prezentarea rezultatelor cercetării
privind accesul la justiție al victimelor violenței domestice din proiectul WOSAFEJUS „Why
doesn’t she press charge - Understanding and improving women's safety and right to
justice”.
Marți, 8 decembrie 2015, va avea loc o activitate de socializare și interacțiune liberă cu
adolescenții din Pata Rât în cadrul căreia vor desfășura jocuri și exerciții bazate pe tehnici
psihodramatice.
Miercuri, 9 decembrie 2015, va avea loc o sesiune de informare pe tema siguranței financiare
a femeilor în Pata Rât.
Joi, 10 decembrie 2015, va avea loc o activitate liberă de tip Biblioteca Vie la Restaurantul
Camino din oraș.
Detalii despre fiecare activitate în parte, locație și mesajele transmise în timpul Campaniei
găsiți pe pagina facebook a Campaniei.

Calendar și anunțuri pentru comunitate
Calendarul lunii decembrie
2 decembrie - Ziua Internațională pentru Abolirea Sclaviei (UN) și Ziua Lăutăriei şi a
Cântecului Lăutăresc
Ziua Internațională pentru Abolirea Sclaviei, 2 decembrie, marchează data adoptării, de către
Adunarea Generală, a Convenției Națiunilor Unite pentru Abolirea Traficului de Persoane și
Exploatarea Altora prin Prostituție (rezoluția 317(IV) din 2 decembrie 1949). Focusul aceste
zile este pe eradicarea formelor contemporane de sclavie, precum traficul de persoane,
exploatarea sexuală, cele mai grave forme de muncă a copiilor, căsătorie forțată și recrutarea
forțată a copiilor și implicare lor în conflicte armate.
http://www.un.org/en/events/slaveryabolitionday/
La 1 decembrie 1599 o ceată de lăutari cânta “imnuri” serbând intrarea lui Mihai Viteazu în
Alba Iulia. Pentru că 1 decembrie a fost dedicată zilei naționale, 2 decembrie este dedicată
lăutăriei și cântecului lăutăresc. Cântecul lăutăresc este reprezentat de emblematicul cântăreț
rom Dona Dumitru Siminică. Astfel, cu această ocazie sunt serbați și alți mari lăutari,
instrumentiști (Barbu Lăutaru, Petre Creţul Solcan, Sava Pădureanu, Toni Iordache, Florea
Cioacă, Marcel Budală, Fărămiţă Lambru, Fănică Luca, Ion Onoriu, Alexandru Ţitruş, Ilie
Udilă, Ionel Budişteanu, George Udilă, Ion Miu, Marian Mexicanu ş.a.) sau soliști vocali
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(Zavaidoc (Marin Teodorescu), Romica Puceanu, Gheorghe Lambru, Gabi Lunca, Mioara şi
Paula Lincan, Catanga - Pădureanu, Elena Pascu, Valentina Mocanu, Panseluţa Fieraru ş.a.)
Aceste informații sunt adunate și redactate de Gheorghe Sarău într-un Calendar al Romilor
destinat scopurilor educative. © Ghe. Sarău, 2006
10 decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului (ONU). 10 decembrie
comemorează ziua în care, în 1948, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat
Declarația Universală a Drepturilor Omului. În 1950, Adunarea a aprobat rezoluția 423,
invitând toate statele și organizațiile interesate să respecte 10 decembrie în fiecare an ca Zi a
Drepturilor Omului. Ziua Drepturilor Omului de Anul acesta este dedicată lansării unei
campanii de 1 an pentru aniversarea a 50 de ani a celor două Acorduri Internaționale pe
tema Drepturilor Omului: Acordul Internațional asupra Drepturilor Economice, Sociale și
Culturale și Acordul Internațional asupra Drepturilor Civile și Politice, adoptate de Adunarea
Generală a Națiunilor Unite în 16 decemmbrie 1966. Totodată, 10 decembrie marchează
încheierea Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor debutată în
25 noiembrie.
18 decembrie - Ziua Minorităţilor din România și Ziua Internaţională a Migranţilor
În 1998 ziua de 18 Decembrie a fost declarată Ziua Minorităţilor Naţionale din România prin
Hotărâre de Guvern pentru ca România să se ralieze la celebrarea Zilei Minorităților Naționale
pe plan internațional. În 18 Decembrie 1992 Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor
Unite a adoptat Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor
naţionale, etnice, lingvistice şi religioase – document internaţional ce oferă o garanţie a
drepturilor minorităţilor în general.
http://www.calendarintercultural.ro/agenda.php?detalii=4665&eventdate=1355781600
Pe 18 decembrie 1990, Adunarea Generală a adoptat Convenția Internațională pentru
Protecția Drepturilor tuturor Migranților pentru Muncă și a Membrilor Familiilor lor. În 4
decembrie 2000, Adunarea Generală a Națiunilor Unite, ținând cont de numărul mare, aflat în
creștere, de migranți din lume a proclamat ziua de 18 decembrie ca Zi Internațională a
Migranților. Această zi este dedicată și popoarelor dezrădăcinate şi / sau Nomade (evreii,
romii, tătarii, armenii etc.) și romilor aflaţi la lucru în diferite ţări.
http://www.un.org/en/events/migrantsday/
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
Antrenament de fotbal pentru fete cu echipa UT Olimpia Cluj
În luna decembrie aproximativ 10 fete care locuiesc în Pata Rât vor participa la un
antrenament de fotbal feminin alături de echipa UT Olimpia Cluj. Copiii vor fi însoțiți atât de
părinți, cât și de echipa de proiect la baza sportivă Ardealul unde va avea loc antrenamentul.
Fetele din Pata Rât vor avea ocazia să le cunoască personal pe jucătoarele din Liga
Campionilor și să intre pe teren în vederea unei evaluări inițiale a aptitudinilor fizice. Prin
această activitate ne propunem să evaluăm motivația fetelor de a participa la antrenamente
periodice în afara orarului școlar.
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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
coordonator comunicare 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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