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LUNA IANUARIE: Luna planificărilor și a acțiunilor comunitare

Evenimente și acțiuni cu și pentru comunitate
Munca de facilitare comunitară continuă cu rezolvarea nevoilor comunitare
După un proces lung și anevoios de
informare, consultare și negociere cu
membrii comunităților din Pata Rât a
început distribuția de materiale pentru
nevoile comunitare. În luna ianuarie
facilitatorii comunitari au organizat și
ajutat la livrarea lemnelor de foc pentru
comunitatea Dallas, după ce în luna
decembrie o echipă mai mare a ajutat la
distribuirea brichetelor de foc. Tot în
ianuarie
a
fost
pregătită
livrarea
materialelor de construcție și a sobelor de
foc pentru comunitatea Cantonului, a căror livrare va avea loc la începutul lunii februarie.
Tot la începutul lunii februarie va veni şi ultima tranșă de lemne de foc pentru
comunitatea Dallas, până în acest moment fiind livrate 2/3 din cantitatea totală. Colegii noștri
facilitatori comunitari au făcut o evaluare preliminară a situației persoanelor care sunt în
posesia contractului de locuință în comunitatea Coastei, în vederea separării de curent la
toate modulele. Munca de rezolvare a nevoilor comunitare va continua cu comunitatea din
rampă.
Activitățile de facilitare culturală se intensifică o dată cu începerea lucrărilor de
amenajare a Centrului de Tineret
Începutul de an i-a găsit pe facilitatorii culturali și membrii echipei AltArt în comunitate unde
au făcut vizite de preluare a feedback-ului de la copii și părinți cu privire la activitățile
culturale desfășurate în toamna lui 2015. Emese și Paula au oferit copiilor fotografii de la
activități și evenimente și au vorbit cu
părinții pentru a afla care au fost efectele
participării la activitățile trecute, ce a fost
bine și ce nu a fost bine, ce le-a plăcut și ce
s-ar putea îmbunătăți. Împreună au hotărât
să participe în continuare. Astfel, cu ajutorul
facilitatorilor comunitari au avut loc vizite
de informare și pregătire a înscrierilor
pentru activitățile din persioada următoare.
Începând din luna februarie copii se vor
înscrie pentru a participa din nou la
spectacolele de teatru de păpuși și atelierele
oferite de prietenii de la MiniReactor, dar și la alte cursuri educative pentru copiii școlarizați și
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ne-școlarizați. Începând cu jumătatea lui februarie echipa de tineret și facilitatorii culturali
pregătesc antrenamente săptămânale de fotbal pentru fete și băieți, antrenamente de Arte
Marțiale Mixte, cursuri de dans și ateliere de jonglerii.
Între timp, partenerii noștri de la Habitat for Humanity Cluj au luat în grijă spațiul care
va fi renovat pentru a deveni Centrul de Tineret (Youth Center) și au început munca printr-o
curățenie generală. În următoarea perioadă vor avea loc consultările cu comunitățile din
Pata-Rât pentru a descoperi cum văd ei spațiul transformat pentru a fi utilizat. Va avea loc o
evaluare a clădirii de către un expert și împreună cu arhitectul și inginerii responsabili va
începe proiectarea și obținerea de avize și autorizația de construire.
Oportunități de ocupare la început de an pentru locuitorii din Pata Rât
În ultimele două săptămâni echipa de
ocupare a însoțit și sprijinit 3 persoane din
Pata Rât la o firmă de mobilier din Jucu
pentru interviul de angajare. Alte 7
persoane au fost însoțite și consiliate pentru
interviuri la o firmă de curățenie din Cluj și
o persoană la depunerea CV-ului la două
firme clujene. Pentru 3 dintre absolvenții
programului Youth Build au fost depuse
CV-uri la un dezvoltator imobiliar din Cluj.
În ianuarie a avut loc o și întâlnire a echipei
de ocupare din proiectul Pata-Cluj cu
managerul de proiect al YouthBuild Cluj, din partea Habitat for Humanity Cluj, pe tema
angajării persoanelor din comunitate și continuarea programului început anul trecut.

Pentru mai multe informații despre acțiunile și activitățile desfășurate zi de zi de
echipe în Pata Rât 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:
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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 de câte ori este necesar.

Evenimente conexe - construire de rețele
Echipa de educație a prezentat rezultatele muncii de la Pata Rât într-un seminar
regional pe tema incluziunii romilor
În 20 și 21.01.2016 a avut loc un seminar regional de diseminare a rezultatelor evaluării
nevoilor specifice ale comunităților de romi, respectiv pentru identificarea de bune practici și
posibile soluții pentru promovarea egalității de gen, organizat în cadrul proiectului „Centrul de
Educație Timpurie Curcubeu”, implementat de Municipiul Baia Mare, prin Serviciul Public
Asistenţă Socială, în parteneriat cu Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și
Incluziune Socială” (PROIS-NV). Evenimentul a favorizat întâlnirea actorilor sociali relevanți la
nivel local și regional (reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentanți ai AJOFM,
ai mediului asociativ, ai mediului academic și ai mediului de afaceri, organizații
nonguvernamentale) și, prin inițierea de dezbateri privind egalitatea de gen și de șanse la
nivelul comunităților rome, statutul pe piața forței de muncă a femeilor de etnie romă, va
contribui la identificarea de bune practici și posibile soluții care să răspundă nevoilor și
constrângerilor persoanelor marginalizate social.
În prima parte a seminarului
participanții au prezentat rezultatele
cercetării realizate în comunitățile
marginalizate din municipiile Baia
Mare, Cluj-Napoca și Satu Mare
pentru identificarea nevoilor specifice
ale comunităților rome, a nevoilor și
constrângerilor legate de tematica
egalității de șanse și de gen, și de
participarea
femeilor
pe
piața
muncii. De
asemenea
au
fost
prezentate
măsuri specifice
de abordare a nevoilor comunităților
rome și exemple de bune practici în
domeniul
incluziunii
romilor
din
regiunea Nord-Vest de către președintele Centrului Județean pentru Educație, Dezvoltare și
Economie Socială Sălaj, a coordonatorului Centrului Comunitar Romanii, SPAS Baia Mare, a
directorului executiv al Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, a președintelui
Centrului Creștin de Reintegrare Socială ONISIM și a președintelui executiv al Centrului de
Resurse pentru Comunitățile de Romi din Cluj-Napoca. În cea de-a doua parte, echipa
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj a fost invitată să prezinte
participanților componenta de educație din cadrul proiectului Pata-Cluj ca exemplu de buna
practică. În timpul aceleiași sesiuni au mai prezentat președintele Fundației ProRoma și
directorul Fundației pentru Dezvoltarea Popoarelor, filiala Cluj. Acești trei actori sociali
derulează activități în comunitatea de romi de la Pata Rât.
Biroul MecanismulFinanciar Str Joseph II 12-16 (adresa poștală)
Bd du Régent 47-48 (adresa fizică) B-1000 Bruxelles www.norwaygrants.org

sau www.norwaygrants-povertyalleviation.org
© EEA și Granturile Norvegiene, Biroul Mecanismului Financiar, 2014-2016

NORWAY GRANTS | 12_BULETIN INFORMATIV •
Ianuarie 2016

Colegii din echipa de educație Oli
și Anca au prezentat proiectul Pata-Cluj
începând cu istoricul și specificul
fiecăreia dintre comunitățile din Pata Rât
și a modului în care s-a născut acest
proiect.
Prezentarea
a
surprins
activitățile pe care întreaga echipă de
educație le desfășoară atât la nivel
instituțional, cât și la nivel comunitar cu
copiii și părinții primei generații de
școlari din rândul romilor care locuiesc
în proximitatea rampei de gunoi. Un
moment important în cadrul prezentării
a fost proiecția unui scurt filmul de documentare a activităților educative “O zi de școală a
primei generații de școlari din comunitatea de pe rampă” care a redat în imagini programul și
activitățile unei zile de școală, ședințele cu părinții, activitățile de tip after-school și de
socializare ale acestor copii, dar și apropierea copiilor și a părinților cu membrii echipei de
educație. Participanții la seminar au fost plăcut impresionați de performanțele școlare ale
acestor copii și de perseverența cu care aceștia merg la școală încurajați de echipa ADIZMC.
Participanții la eveniment au dat feed-back pozitiv prezentării și programului pe care îl
derulează echipa de educație cu cei 14 copiii școlari și părinții acestora.
În cadrul evenimentului, după prezentări, a urmat o întâlnire de constituire a
unui comitet regional pentru problemele romilor, care a adunat toți actorii sociali relevanți la
nivel regional, pentru a crea cadrul de analiză, dezbatere și stabilire în comun a unor
priorități regionale în domeniu.

Evenimente viitoare
Copiii de la Pata Rât se vor (re)vedea cu prietenii de la MiniReactor în cadrul unei
noi serii de ateliere și spectacole
Din 13 februarie copiii din Pata Rât se vor (re)întâlni cu
pritenii de la MiniReactor în cadrul activităților culturaleducative (ateliere și piese de teatru) propuse de aceștia
în continuarea seriilor propuse în toamnă.
Astfel, copiii sunt așteptați în:
 13 februarie la Povestea oamenilor de zăpadă, o
poveste despre despre prietenie, despre empatie,
dragoste faţă de natură şi puterea de sacrificiu. Este un
spectacol interactiv de storytelling unde cei mici sunt
invitaţi să participe activ alături de Madame Pové la
relatarea unei poveşti cu un fir epic simplu, dar cu o
morală puternică.
 20 februarie la Scufița Roșie, o poveste spusă altfel
despre întâmplările fetei, într-un mod care să capteze
interesul și să provoace râsul copiilor.
27 februarie la ROGVAIV, povestea pictorului care se
întâlnește pentru prima dată cu niște culori voiase și
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năstrușnice. ROGVAIV este un proiect teatral nonverbal, educativ recomandat celor mai mici
dintre spectatori – începând de la 1 an.

Anunțuri pentru comunitate
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 22 februarie va avea loc următoarea sesiunea de
fotografii gratuite pentru realizarea actelor de identitate și a dosarelor sociale. Pentru a
vedea care sunt datele la care sunt programate următoarele sesiuni vă rugăm să consultați
calendarul pe site http://www.patacluj.ro/calendar/

Calendarul incluziunii sociale Pata-Cluj: luna februarie
20 februarie - Ziua de comemorare a desființării sclaviei romilor și Ziua Mondială
pentru Justiție Socială
Ziua de comemorare a desființării sclaviei romilor: După ce la 10 / 22 decembrie 1855,
Divanul Obştesc din Moldova votase “Legiurea pentru desfiinţarea sclaviei, regularea
despăgubirei şi trecerea emancipaţilor la dare”, la data de 8 / 20 februarie 1856, a fost
promulgată şi în Ţara Românească - de către domnitorul Barbu Dimitrie Ştirbei - „Legiuirea
pentru emanciparea tuturor ţiganilor din Principatul românesc”, marcând ultimul act normativ
privind dezrobirea romilor în Principate. În Transilvania, au fost adoptate anterior măsuri
similare, iar în perioada împăraţilor Maria Tereza şi Iosif al Iilea au fost iniţiate şi întreprinse
acţiuni stricte de integrare a romilor.
Aceste informații sunt adunate și redactate de Gheorghe Sarău într-un Calendar al Romilor
destinat scopurilor educative. © Ghe. Sarău, 2006
Ziua Mondială pentru Justiție Socială - https://www.un.org/en/events/socialjusticeday/:
Ziua Mondială pentru Justiție Socială este serbată pentru recunoașterea eforturilor de a
gestiona probleme preum sărăcia, excluziunea și șomajul. Adunarea Generală a Națiunilor
Unite a decis să marcheze această dată anual în 20 ianuarie pentru prima dată în 26
noiembrie 2007, iar din 2009 ca Zi Internațională a Justiției Sociale.
21 Februarie - Ziua Internaţională a Limbii Materne (UNESCO)
http://www.calendarlabs.com/holidays/international/mother-language-day.php
Ziua Internațională a Limbii Materne este serbată anual pe 21 februarie cu scopul de a crește
nivelul de conștientizare cu privire la diversitatea lingvistică și culturală la nivel mondial. A
fost pentru prima dată anunțată de UNESCO în 17 Noiembrie 1999. De atunci a fost serbată
în fiecare an. Data de 21 februarie reprezintă data la care 4 tineri studenți au fost uciși n
Dhaka, capitala Bangladeșului, din cauza unei controverse lingvistice între bengalezi și urzi.
Din cauza acestui eveniment nefericit ziua de 21 februarie a devenit zi internațională a limbii
materne, iar în Bangladeș sărbătoare publică.
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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

Media

Scurtmetraj de prezentare a programului YouthBuild Cluj
Tinerii care au construit astă-vară cu Urbannect și au renovat amfiteatrul din parcul Detunata
fac parte din prima generație de participanți și absolvenți ai programului YouthBuild Cluj.
Iată-i povestind ce a însemnat programul pentru ei în filmul de prezentare al programului
pilot. Acest program a fost implementat în 2015 de partenerii noștri de proiect Habitat for
Humanity Cluj împreună cu Asociația Patronilor și Meșteșugarilor, Cercetașii României și
Fundația Comunitară Cluj, iar prima generație a fost selectată din Pata Rât.
https://vimeo.com/153396553

Videoclip de prezentare a contextului și apariției proiectului Pata-Cluj
În luna decembrie echipa proiectului Pata-Cluj a făcut o prezentare detaliată proiectului
pentru reprezentanții Caritas. În filmulețul de prezentare puteți afla despre despre istoria
formării Pata Rât și situația curentă a celor patru comunități, istoria devenirii proiectului,
temele și ideea lui, dar și munca de facilitare instituțională desfășurată până în prezent,
despre munca de facilitare comunitară atât din proiectul UNDP care a precedat Pata-Cluj (și a
stat la baza lui) cât și munca de facilitare comunitară realizată din 2015.
https://www.youtube.com/embed/w07rDJphEAU?list=PLTht9q9Ht2hjAV8k1PlOZCOb7M_P9M
Zp0

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).
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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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