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LUNA FEBRUARIE: Luna acțiunilor și a activităților comunitare

Evenimente și acțiuni cu și pentru comunitate
Trei din cele 4 comunități din Pata Rât au primit sprijin în rezolvarea unor probleme
comunitare
În ceea ce priveşte munca pe nevoile
comunitare,
în
luna
februarie
colegii
facilitatori comunitari au reuşit, ocazional cu
sprjinul echipei, să livreze atât ultima tranşă
de sobe de gătit, cât şi prima parte a
materialelor
de
construcţie
pentru
comunitatea Cantonului. De asemenea, tot în
februarie au livrat și ultima tranşă de lemne
de foc de esență tare pentru comunitatea
Dallas. În cazul comunităţii Coastei am
început procesul de separare de curent, altfel
spus am început întocmirea actelor necesare
pentru depunerea cererilor pentru un aviz tehnic de la Electrica. Cât despre comunitatea din
fosta rampă de gunoi, procesul de decizie asupra cheltuielilor necesare pentru membrii
comunităţii este încă în desfășurare.
Ateliere de jonglat pentru copii la Unitatea Mobilă
Din dorința de a stimula dezvoltarea
imaginației copiilor și de a petrece timp
liber împreună, echipa de facilitare
culturală a propus în luna februarie o
serie de ateliere de jonglerii. Un număr
de 11 copii din comunitatea de pe
rampă s-a alăturat la două ateliere
interactive care au prezentat jocuri de
atenție și concentrare, demonstrații de
jonglat cu mingi și cercuri, exerciții
pentru
dezvoltarea
aptitudinilor
necesare
jonglatului.
S-au
jucat
împreună și au încercat să prindă
câteva mișcări. Așa s-au cunoscut mai
bine, iar copii au avut totodată și posibilitatea de a dezvolta noi aptitudini şi de a-și descoperi
noi abilități.
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Echipa de ocupare a informat și pregătit comunitatea pentru noi posibilități de
angajare
În luna februarie au avut loc mai multe
întâlniri cu locuitorii din Pata Rât pe de o
parte pentru evaluarea situației și a
condițiilor de muncă la locurile de muncă
pe care le au, și pe de alta pentru
prezentarea unor noi locuri de muncă.
Prima întâlnire cu persoanele angajate
prin proiectul Pata-Cluj a avut loc în
prima parte a lunii la Unitatea Mobilă din
Pata Rât și a vizat discutarea unor teme
precum: condițiile și mediul de lucru,
relația cu colegii și șeful de echipă. Între
timp Mălina a ajutat trei persoane să-și
depună CV-ul pentru locuri de muncă calificate în Apahida. În ultima săptămână au avut loc
două întâlniri de informare, una în prezența directorilor, despre posibilitățile de angajare a
unor persoane din Pata Rât la firme de îngrijire a spațiilor verzi din Cluj pe mai multe tipuri
de poziții. 21 de persoane s-au arătat interesate de posturi și de condițiile de lucru, iar 15
dintre acestea și-au despus dosarele pentru angajare. Cu această ocazie au început și
informările despre noua ediție a Târgului de Cariere la care vor participa mai multe firme cu o
ofertă mai diversă a locurilor de muncă disponibile.
43 școlari și preșcolari au mers la film în vacanța intersemestrială
Colegii din echipa de educație a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană
Cluj și colegii lor de la Fundația
pentru Dezvoltarea Popoarelor, filiala
Cluj, au însoțit în 10 și 11 februarie
43 copii la film în oraș. Astfel, un
grup de 14 copii școlari înscriși în
programul ―Șansa a doua‖ și un al
doilea grup format din 16 copii
preșcolari care desfășoară activități
educative la centrul de zi ―Țara
Minunilor‖ și 13 copii școlari, frați
mai mari ai preșcolarilor, au
participat la activitatea recreativă de
vacanță care a avut loc la Cinema
Mărăști unde copiii au vizionat două
filme de animație adecvate vârstei lor: Hotel Transilvania II și Valiant. În timpul activităților
de pregătire pentru film, care au avut loc la Unitatea Mobilă din Pata Rât, copiii și-au
manifestat entuziasmul și curiozitatea pentru film și mers la cinematograf, iar după filme
aceștia au plecat discutând filmele cu zâmbetele pe buze și dorința de a reveni.
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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 prestațiile sociale și documentele de
identitate:
în fiecare luni între 12 și 14
Echipa de facilitare culturală: în fiecare luni între 14 și 16.
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 comunitară care oferă informații generale și
ajută la rezolvarea problemelor comunitare merg în Pata Rât de
câte ori este necesar.

Evenimente trecute
Copiii merg din nou la spectacolele din cadrul MiniReactor
Ca urmare a popularității și succesului pe care le-au avut în 2015 spectacolele de teatru
pentru
copii
la
MiniReactor
Fundația
AltArt
continuă
colaborarea cu Reactor de creație
și experiment în cadrul apelului
deschis pentru cultură. Astfel,
aproximativ
20
de
copii,
împreună cu părinții, sunt invitați
să participe în continuare la
spectacolele care au loc în fiecare
sâmbătă de la ora 12.30 în
spațiul de la Reactor. Alături de
ei sunt prezenți și prietenii
obișnuiți
ai
MiniReactorului,
părinți și copii din oraș.
Noua serie de spectacole
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la care participă și copiii prin proiectul Pata-Cluj a început în data de 13 februarie 2016 cu
spectacolul Povestea oamenilor de zăpadă. Din Pata Rât s-au înscris inițial 16 copii din
comunitatea Dallas, dar la spectacol s-au prezentat în total 20 însoțiți de 7 adulți. Spectacolul
a fost interactiv, aproape toți copii au fost atenți, veseli, dinamici și au răspuns la provocarea
de a contribui la spectacol prin gesturi ca acțiunea să se deruleze în direcția dorită de ei. În
20 februarie, la spectacolul Scufița Roșie au participat 16 copiii din zona rampei de gunoi care
participă la programul școlar Șansa a doua. Aceștia au fost pregătiți și însoțiți de două colege
din echipa de educație și doi facilitatori culturali. Și deși cunoșteau deja povestea dinamica de
pe scenă i-a captivat ușor și s-au bucurat pe toată durata spectacolului de fiecare clipă.

Evenimente conexe - construire de rețele
Echipa managerelor de caz a participat la cursul de pregătire pe tema violenței
domestice din cadrul CONNECT
În perioada 10-12 februarie echipa managerelor de caz, Ioana, Izabella, Lavinia și Maria, a
participat la un training pentru specialiști având ca temă intervenția coordonată a echipei
multidisciplinare în cazurile de
violență domestică. Trainingul a
fost oferit în cadrul proiectului
„CONNECT – CONstruct NEtwork
in Counselling for Trauma –
Construirea Reţelei de Specialişti
în Consilierea Traumei”. În cadrul
trainingului colegele managere de
caz au primit informații cu privire
la
specificul
și
dinamica
fenomenului violenței domestice,
cele 2 formatoare propunându-și
dezvoltarea
abilităților
de
evaluare a riscului și pentru a
pregăti
intervenția
multidisciplinară coordonată prin apel la metode și tehnici dinamice. Discuțiile au depășit
cadrul formal al discuției și s-au extins și în pauze cu teme legate de rolurile multiple pe care
fiecare dintre participante le poate juca în situații de prevenire a violenței domestice.
Proiectul CONNECT este implementat de Universitatea „Transilvania‖ din Brașov și este
finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Partenerii în proiect sunt
Universitatea Babeș Bolyai, Universitatea „Lucian Blaga‖ din Sibiu, Asociația Femeilor
Împotriva Violenței ARTEMIS Cluj și organizația Tissip.
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Managerele de caz au participat la dezbaterea pe tema drepturilor persoanelor cu
dizabilități mintale instituționalizate
În 24 februarie 2016, colegele
managere de caz, Ioana, Izabella și
Lavinia, au participat la o dezbatere
având ca subiect central drepturile
persoanelor cu dizabilități mintale
instituționalizate în centre finanțate
de stat în cadrul proiectului Adevărul
despre cei care nu există - jurnalism
și activism pentru drepturile celor cu
dizabilități din centrele finanțate de
stat. Subiectul dezbaterii a fost unul
interesant
și
controversat,
prezentarea acestuia fiind interactivă
și
punând
în
discuție
tabuuri,
prejudecăți, stereotipii și egalitatea în drepturi. Jurnalistul Ovidiu Vanghele (CIM) și
managerul de program Georgiana Pascu (CRJ) au prezentat rezultatele monitorizărilor
independente și descoperirile jurnaliștilor de investigație care au documentat cazuri de abuz
sau corupție, având drept victime beneficiarii sistemului de asistență socială și medicală
pentru persoanele cu dizabilități mintale închise în instituții. Ei au invitat și la o discuție
privind viitorul acestui sistem, în lumina recent adoptatului mecanism independent de
monitorizare. Ne-au mai fost prezentate diverse situații de abuz, neglijență, corupție din
acest domeniu, descrierile investigațiilor jurnalistice fiind accesibile pe site-ul
www.investigatiimedia.ro. La dezbatere au fost prezenți reprezentanți ai sectorului de stat și
non-guvernamental deopotrivă.
Proiectul Adevărul despre cei care nu există – jurnalism și activism pentru drepturile
celor cu dizabilități din centrele finanțate de stat este un proiect finanțat prin Fondul ONG în
România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și implementat de
Centrul de Investigații Media în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice.

Proiectul Pata-Cluj susține eforturile rețelei naționale care luptă împotriva violenței
domestice
Colega noastră manageră de caz
Maria
a
reprezentat
ADIZMC
(Asociația
de
Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană
Cluj) la conferința Violența sexuală:
provocări și soluții în contextul
ratificării Convenției de la Istanbul
organizată la București de Rețeaua
națională „Rupem tăcerea despre
violența
sexuală‖
în
data
de
23.02.2016. La conferința de marți
de la Spațiul Public European au
participat specialiști din România și
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din Consiliul Europei care au discutat despre importanța unei legislații adaptate pentru
combaterea violenței împotriva femeilor și a centrelor integrate de urgență. O altă temă a
discuției a fost necesitatea înființării unei linii telefonice naționale și a unor adăposturi pentru
victimele violenței sexuale. Toate aceste măsuri trebuie implementate odată cu ratificarea
Convenției de la Istanbul. Echipa managerelor de caz, prin participarea la întâlnirile de lucru
ale rețelei, susține acest demers cu atât mai mult cu cât numărul persoanelor care se
confruntă cu diverse forme ale violenței este în creștere.

Evenimente viitoare
Spectacolele de teatru pentru copii continuă la MiniReactor și în luna martie
În luna martie copiii din cele patru comunități din Pata Rât
vor continua să participe la spectacolele de teatru și de
teatru de păpuși din cadrul programului oferit la
MiniReactor, platforma Reactor de creație și experiment
dedicată activităților cultural-educative pentru copii. Astfel,
copiii sunt așteptați sâmbătă:
 5 martie la Fabuloasa aventură a lui PIM, o poveste
despre despre un cățel curajos pornit să salveze lumea
poveștilor de răul care vrea să le facă pierdute;
 12 martie la Muzicanții din Bremen, o poveste despre
o călătorie spre Bremen prin joc, adevăr, muzică și bună
dispoziție
 19 martie când Madam Pové spune Capra cu trei
iezi,
 26 martie la TIC-TAC, o poveste despre apariția
timpului.

Încep atelierele pentru copii în spațiul Reactor de creație și experiment
Începând cu 15 martie vor începe la
Reactor de creație și experiment o serie
de ateliere pentru copii cu vârste de
până în 12 ani. Echipa MiniReactor va
continua cu atelierele de actorie marțea
de la ora 17. Acestea vor fi organizate
tematic tot în câte trei sesiuni. Cel de-al
doilea atelier, de artă, se va desfășura cu
Paula și Bianca tot în spațiul Reactor de
creație și experiment, joia și sâmbăta.
Acest atelier care presupune activități de
modelaj, pictură, desen și storytelling
este dedicat atât copiilor din Pata Rât,
cât și copiilor clujeni.
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Pata-Cluj va participa la ediția aniversară a Târgului de Cariere din această
primăvară
În 29 și 30 martie Pata-Cluj participă
la Târgul de Cariere Cluj Global care
serbează anul acesta 10 ani de la
prima ediție și a 20 a ediție locală. Ca
urmare a bunei colaborări de anul
trecut la cele două ediții, și anul acesta
vom prezenta la Târgul de Cariere
posibilitățile de voluntariat din cadrul
proiectului și vom oferi asistență și
suport pentru locuitorii din Pata Rât
aflați în căutarea unui loc de muncă.
La edițiile anterioare participanții au
avut oportunitatea de a contacta și
întreba direct firmele despre locurile
de muncă disponibile și de a-și depune CV-urile direct la angajatori.

Anunțuri pentru comunitate

Încep antrenamentele de arte marțiale pentru copii
În perioada 1 - 15 februarie facilitatorii culturali și lucrătorii de tineret au organizat mai multe
etape de înscrieri și preselecție pentru participarea la antrenamente de Arte Marțiale. O grupă
de aproximativ 10 copii din trei comunități din Pata Rât vor începe în luna martie
antrenamentele la Centrul Sportiv Tengu, cu o frecvență de trei ori pe săptămână.
Facilitatorii culturali fac înscrieri pentru antrenamentele de fotbal
O dată cu venirea primăverii vor fi reluate antrenamentele de fotbal în vederea pregătirii și
organizării unui nou campionat de fotbal, pe care atât jucătorii cât și suporterii îl așteaptă cu
nerăbdare. Astfel, înscrierile pentru antrenamente pentru cei interesați vor avea loc lunea de
la 14 la 16, în programul de lucru cu publicul al facilitatorilor culturali.

Calendarul incluziunii sociale Pata-Cluj: luna martie
1 martie – Ziua Internațională fără Discriminare
http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/20150204_zerodiscrimination
Ziua Internațională Fără Discriminare este o campanie a UNAIDS de solidaritate care
confruntă rasismul, discriminarea la locul de muncă, discriminarea la școală și alte activități
care reduc abilitățile persoanelor de a participa în întregime, într-un mod semnificativ, la
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societatea în care trăiesc. La nivel mondial această mișcare a obținut suportul mai multor
celebrități și persoane publice care luptă pentru o lume liberă de stigmă și discriminare.
7 martie - Ziua Părintelui Rom
În acestă zi părinţii romi, cooptaţi în diferitele programe educative ale şcolii – ―şcoala
mamelor‖, ―şcoala tinerilor taţi‖, ―şcoala bunicilor‖ - se reunesc pentru consultări cu profesorii
privind educaţia copiilor lor.
Aceste informații sunt adunate și redactate de Gheorghe Sarău într-un Calendar al Romilor
destinat scopurilor educative. © Ghe. Sarău, 2006
8 martie - Ziua Internaţională a Femeii
http://www.un.org/en/events/womensday/history.shtml
Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită la nivel internațional pentru a recunoaște
realizările femeilor fără diferențe naționale, etnice, lingvistice, culturale, economice sau
politice. Ziua Internațională a Femeii a rezultat în urma activităților mișcărilor muncitorești de
la sfârșitul secolului 20 în America de Nord și Europa. Organizația Națiunilor Unite a sărbătorit
pentru prima dată Ziua internațională a femeii pe 8 martie, în 1975 — an desemnat Anul
internațional al femeii.
17 martie - Ziua Mediatorului Şcolar Rom
Între 15-17 martie 2000 a avut loc la Tulcea cel de-al doilea seminar de lucru cu inspectorii
responsabili pentru școlarizarea romilor. La seminarul organizat de Ministerul Educației
Naționale, Romani Criss și OSCE a fost elaborată prima fișă de post a mediatorului școlar
rom, iar profesia a fost înscrisă în C.O.R (Clasificarea Ocupaţiilor din România) în 2004 în
urma unei Hotărâri de Guvern (HG 721/14 mai 2004). Principala responsabilitate a
mediatorului şcolar este de a sprijini participarea tuturor copiilor din comunitate la
învățământul general obligatoriu, încurajând implicarea părinților în educația copiilor şi în
viața şcolii şi facilitând colaborarea dintre familie, comunitate și şcoală.
Aceste informații sunt adunate și redactate de Gheorghe Sarău într-un Calendar al Romilor
destinat scopurilor educative. © Ghe. Sarău, 2006
18 martie - Ziua Scriitorului Rom
La 18 martie 1812 Ion Budai-Deleanu semnează şi trimite Epistolie închinătoare către Mitru
Perea [Petru Maior], vestit cântăreţ, din care reiese că Ion Budai Deleanu şi Petru Maior erau
romi. Cu acelaşi prilej, sunt recunoscuți și serbaţi şi alţi prozatori și poeți romi din
România: Anton Pann, Valerică Stănescu, Păun Gheorghe Ialomiţeanu, Irina Gabor-Zrinyi,
Ştefan Fuli - primul poet rom care publică un volum de versuri de sine stătător, în anul 1993,
volumul Aproape-departe (Editura Tipomur: Tg. Mureş). Alţi poeţi romi din România:
Luminiţa Mihai Cioabă, Gelu Măgureanu, Marius Lakatos. Alți poeți și prozatori romi din
alte ţări sunt: John Bunyan (Anglia), Celja Stojka (Austria), Sali Ibrahim (Bulgaria), Daniel
Bartolomej (Cehia), Marilla Mehr (Elveţia), Vejo Baltzar (Finlanda), Mateo Maksimof (Spania,
Franţa), Philomena Franz (Germania), Aleksandr Germano (Rusia), Dezider Banga (Slovacia),
Elena Lackova (Slovacia), Slobodan Berberski (Serbia), Ali Krasnici (Serbia), Jose Heredia
Maya (Spania), Katarina Taikon (Suedia), Bari Karoly (Ungaria), Menyhert Lakatos (Ungaria),
Uzin Kerim (Bulgaria), Santino Spinelli (Italia), Kujtim Paćaku (Kosovo), Ljatif Demir
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(Macedonia), Bronislawa Wajs - Papusza (Polonia), Nikolaj Pankov (Rusia), Leksa Manuš
(Rusia, Letonia), dr. Rajko Djurić (Serbia), Jovan Nikolić (Serbia), Bairam Haliti (Serbia),
Choli Daróczi József (Ungaria).
Aceste informații sunt adunate și redactate de Gheorghe Sarău într-un Calendar al Romilor
destinat scopurilor educative. © Ghe. Sarău, 2006
21 Martie - Ziua Internaţională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale
http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday
Marchează ziua în care, în 1960, poliția a deschis focul și a ucis 69 de oameni în timpul unor
demostrații pașnice în Sharpeville, Africa de Sud, împotriva legilor pașapoartelor interne în
perioada apartheid-ului (pașapoartele interne erau folosite pentru a controla mișcările
persoanelor de culoare și a întări condițiile de segregare existente). Ziua a fost desemnată de
ONU în 1966, chemând comunitatea internațională la dublarea eforturilor de a elimina toate
formele de discriminare rasială.
22 Martie – Ziua Mondială a Apei http://www.un.org/en/events/waterday/
Este o zi de recunoaștere a problemelor cauzate la nivel global de lipsa apei sau a apei
potabile și a efectelor problemelor legate de apă asupra viitorului. În 1993 Adunarea
Generală a ONU a desemnat ziua de 22 martie pentru prima dată ca Ziua Mondială a Apei. 22
de ani mai târziu, această zi este comemorată la nivel mondial anual, evidențiind de fiecare
dată o altă problemă. Apa stă la baza dezvoltării sustenabile, iar accesul la apă este un drept
fundamental. Resursele de apă și diversitatea serviciilor pe care le deservesc susțin
reducerea sărăciei, creșterea economică și sustenabilitatea de mediu. De la mâncare la
securitatea energetică, sănătatea umană și protecția mediului apa contribuie la creșterea
bunăstării sociale și a creșterii incluzive, afectând viețile a miliarde de oameni.

Media

Videoclip cu mesajele transmise supraviețuitoarelor violenței domestice
În luna decembrie echipa proiectului Pata-Cluj a organizat, alături de partenerii săi
instituționali și din mediul asociativ, Campania celor 16 zile de activism împotriva violenței
asupra femeilor în cadrul căreia au adunat o serie de mesaje de susținere pentru
supraviețuitoarele violenței domestice. Videoclipul prezintă aceste mesaje transmise atât de
organizatori, cât și de parteneri și susținători ai campaniei.
Mesaj pentru supraviețuitoarele violenței domestice 2015
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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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