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LUNA APRILIE: Luna Pata-Cluj avem talent! și a activităților cultural-

educative 

 

 

Evenimente și acțiuni cu și pentru comunitate 
 

Școala Altfel din cadrul Pata-Cluj a adus împreună artiști în devenire care au 

construit o sculptură kinetică 

 

Școala altfel a adus împreună, în 

săptămâna 18-22 aprilie, elevi de la Liceul 

de Arte Vizuale Romulus Ladea și copii și 

tineri din Pata Rât care au realizat 

împreună o sculptură kinetică în cadrul 

proiectului “Arta care mișcă și se mișcă”. 

Cei 10 liceeni de clasa a zecea de la 

Școala de Artă au lucrat cu cei 10 tineri și 

copii din programul Șansa a doua timp de 

5 zile la realizarea sculpturii, la Unitatea 

Mobilă din Pata Rât.  

 Săptămâna și prima zi de lucru 

au început cu o activitate în care 

participanții s-au cunoscut unii pe alții, iar 

coordonatoarea activității Denisa Curta a realizat o schiță de mână a structurii sculpturii. 

Pentru întregirea designului acesteia tinerii au desenat formele care să atârne pe brațele 

mișcătoare, fiecare după propria-i imaginație. Fiecare participant a desenat și apoi a ales un 

simbol care a fost transpus de pe hârtie pe tablă la dimensiuni mari. În următoarele două zile 

tinerii au pregătit scheletul, formele de tablă pentru decupare și colorare și au finalizat 

simbolurile de tablă. Astfel, tabla a fost întâi acoperită cu două straturi de grund și un strat 

de bază de culoare. În ultima fază au făcut modelele colorate. Iar când au terminat de pictat 

formele de tablă, tinerii au continuat cu gardul unității mobile pe care l-au transformat în 

curcubeu. După ce au terminat formele, tânărul coordonator a șlefuit și sudat elementele 

sculpturii între ele. În a patra zi participanții au pregătit instalarea sculpturii pe acoperișul 

Unității Mobile, iar în ultima zi au realizat retușurile și au montat-o. Instalația dinamică i-a 

adunat timp de aproximativ 2 ore pe cei 20 de copii și tineri să lucreze împreună zi de zi într-

un mod colaborativ și creativ, și-au făcut prieteni și și-au făcut visuri și planuri de a deveni 

artiști.  

 Programul Școala altfel 

este un program dedicat tuturor 

preșcolarilor și școlarilor care nu 

participă la olimpiadele naționale 

organizate de MECS în a doua 

săptămână a celui de-al doilea 

semestru. Tema de anul acesta a 

programului este “Să știi mai 

multe, să fii mai bun”, iar scopul 

activităților cu caracter non-formal 

propuse în cadrul Școlii 

Altfel/Săptămânii Altfel este de a 

excede curriculumul naţional şi de 

a aduce plus-valoare întregii 

comunităţi şcolare, prin dobândirea 

de noi competenţe, coeziune și 
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spirit de echipă. Scopul folosirii artei kinetice în această activitate a fost pentru a pune elevii 

în mișcare și pentru le mișca și destinele. 

 

Echipa de ocupare a informat și pregătit comunitatea pentru noi posibilități de 

angajare 

 

În luna aprilie echipa de ocupare a 

participat la Bursa Locurilor de Muncă 

organizată de AJOFM Cluj în data de 14 

mai la Casa de Cultură a Studenților. La 

eveniment au participat 20 de firme 

locale care au oferit peste 1000 de locuri 

de muncă. Echipa de ocupare a însoțit 2 

persoane din comunitate și le-a sprijinit 

în depunerea CV-urilor la cinci dintre 

firme pentru posturi potrivite pregătirii 

lor.  

 La începutul lunii aprilie alte 2 

persoane din comunitate au fost 

angajate la două firme locale. Persoanele au fost susţinute şi sprijinite de către echipa de 

ocupare în tot procesul de angajare de la pregătirea pentru interviu, însoțirea la interviu până 

la realizarea și completarea dosarului de angajare. 

 

Pata-Cluj și partenerii educaționali au făcut două excursii cu copii în cadrul 

programului Școala Altfel 

 

În data de 20 și 22 aprilie copiii de la școala gimnazială Cojocna și cei înscriși în programul 

Șansa a doua au mers în două excursii organizate de echipa proiectului Pata-Cluj în cadrul 

Școlii Altfel. 15 elevi, copiii din Pata Rât și colegii lor, din clasa pregătitoare și clasa a II-a de 

la Școala Gimnazială Cojocna - Cara au participat la o excursie pe Cheile Turzii și la Salina 

Turda. Excursia a fost organizată de promotorul proiectului ADIZMC împreună cu școala pe 

care o frecventează copiii cu scopul de a le arăta copiilor obiectivele turistice locale și pentru 

a dezvolta coeziunea clasei. În 22 aprilie 12 elevi din Pata Rât care frecventează cursurile 

programului Șansa a doua 

au vizitat Grădina 

Botanică. Această vizită a 

fost organizată de 

furnizorul de servicii 

educative Școala 

Christiana și promotorul 

proiectului cu scopul de a 

dezvolta cunoștințele 

generale cu privire la 

diversitatea speciilor de 

plante și arbori, dar și de 

conștientizare a necesității 

protejării mediului 

înconjurător. 
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Echipa Pata-Cluj se întâlnește lunar cu angajatorii și cu noii angajați pentru sesiuni 

de feed-back 

 

În 22 aprilie echipa de ocupare a 

participat la o şedinţă cu reprezentanții 

angajatorului organizată de una dintre 

firmele care a angajat 13 persoane în 

luna martie. Întâlnirea organizată la 

sediul firmei a vizat teme ca locurile de 

muncă disponibile și feed-back despre 

persoana care a rămas angajată. Astfel, 

în cadrul întâlnirii au fost prezentate 

locurile de muncă pe care le au 

disponibile şi nevoia și deschiderea lor 

faţă de angajarea persoanelor din 

comunitate. Cu această ocazie a fost 

semnat și un acord de colaborare pentru viitoare angajări și o acord pentru documentarea 

procesului de către echipa Pata-Cluj, de la selecția personalului până la angajarea propriu-

zisă. 

 

Am primit planurile arhitecturale finale pentru renovarea Casei Tinerilor 

 

Partenerii noștri de proiect de la Habitat 

for Humanity Cluj care se ocupă de 

componenta de locuire și de Centrul de 

Tineret Casa Tinerilor / Le Ternenqo 

Kher / Fiatalok Haza au primit planurile 

arhitecturale finale pentru renovarea 

acestuia. Casa Tinerilor de pe strada 

Locomotivei nr 1, din Cluj-Napoca, 

viitorul centru cultural-educațional al 

proiectului Pata-Cluj, va fi renovat în 

cursul anului 2016. Planurile 

arhitecturale finale prevăd două săli 

mari de activități, un spațiu de birouri 

la mansardă, grupuri sanitare și o 

chicinetă care să deservească tinerii și 

vizitatorii. Planurile structurale sunt 

acum la verificat urmând ca în perioada următoare să se obțină avizele de la Sănătatea 

Populației și de la Inspectoratul de Stat în Construcții și să fie puse în lucru proiectele de 

instalații. Dosarul pentru autorizația în construcție va fi depus la mijlocul lui mai, urmând ca 

în iunie, o dată cu eliberarea autorizației de construcție, să poată începe lucrările de 

renovare.     

Centrul de Tineret Casa Tinerilor / Le Ternenqo Kher / Fiatalok Haza este un spațiu destinal 

activităților cultural-educative cu tinerii în care se vor desfășura activități în care tinerii din 

cartierele Clujului și cei din Pata Rât vor putea construi relații și împărtăși experiențe. 
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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 

 

Clujenii au serbat în cadrul Pata-Cluj avem talent! Ziua Internațională a Romilor  

 

Vineri 8 aprilie a avut loc finala 

evenimentului-concurs de talente Pata-

Cluj avem talent! de Ziua 

Internațională a Romilor organizat de 

Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, 

cu ajutorul partenerilor de proiect ai 

Pata-Cluj. Reprezentanta Asociației 

Comunitare a Romilor din Coastei, 

Claudia Linda Greta, a deschis seara și 

evenimentul cu câteva informații 

istorice. Cu această ocazie ne-am 

amintit despre semnificația simbolurilor 

romilor de pretutindeni (imnul, steagul 

și principiile de modernizare a romilor) adoptate în urmă cu 45 de ani la Primul Congres 

Internațional al Romilor și despre câteva momente marcante pentru istoria acestora.  

În afara concursului am avut invitați ai Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promvarea Culturii Tradiționale Cluj, două ansambluri profesioniste (Khelipo Romano și 

http://www.patacluj.ro/temele-proiectului/
http://www.patacluj.ro/temele-proiectului/
http://www.patacluj.ro/comunitate/pentru-comunitatea-din-pata-rat/program-lunar-unitatea-mobila/
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ansamblul din Soporu de Câmpie) acompaniate de taraful din Cojocna și taraful din Soporu de 

Câmpie care au prezentat dansuri și muzică tradițională romă. Domnul Bojodi Zoltan din 

Viișoara, un meșteșugar împletitor de coșuri, a realizat un coș de nuiele pe parcursul 

desfășurării evenimentului și l-a prezentat înainte de încheierea concursului. Tot în afara 

concursului au mai urcat pe scenă câțiva membrii ai ansamblului Romano din Cluj-Napoca 

care s-au prezentat în concurs cu numărul 13 și au câștigat premiul întâi. 

În urma preselecției în concurs au rămas 14 participanți, dintre care numai 13 au 

urcat pe scenă vineri în aplauzele și susținerea publicului. Cei mai tineri și mai timizi dintre ei 

au primit încurajări, iar pentru cei mai buni aplauzele au durat minute în șir. Mai mult ca la 

preselecție juriului i-a fost greu să decidă asupra câștigătorilor întrucât concurenții și-au 

îmbunătățit semnificativ numerele. La capitolul impresie artistică toți au creat atmosferă de 

petrecere și sărbătoare, iar publicul și juriul nu au întârziat să reacționeze. 

 

Câștigătorii sunt: 

Premiul special pentru incluziune: 

Debora (voce solo) 

Premiul publicului: Florin Piersic 

(imitație) 

Premiul III: ansamblul de dans The 

Best (dans în grup) 

Premiul II: Kalman (voce solo) 

Premiul I: ansamblul de dans 

Coastei / Romano Cluj (dans în 

grup) 

 

 

 

Membrii juriului care ne-au onorat cu observațiile și adesea prezența pe scenă sunt: 

Miki Braniște – președinta Asociației ColectivA Cluj 

Pavel Doghi – președintele Aosciației Amare Prala 

Cristian Gog - iluzionist, mentalist, entertainer 

Enikő Gÿorgyjakab - actriță și dansatoare Teatrul Maghiar de Stat Cluj 

Marius Lakatos - consilier pe probleme de romi Consiliul Județean Cluj 

 

Premiile în valoare de 7000 lei au fost obținute din sponsorizări și oferite de invitați de 

seamnă ai Clujului. Astfel, am sărbătorit Ziua Internațională a Romilor într-o atmosferă 

extraordinară, plină de energie, solidaritate, voie bună, cu muzică, dans și meșteșuguri în 

primul rând rome, dar și nerome, în neîncăpătoarea sală a Cinematografului Mărăști din Cluj. 

Ne-am simțit bine împreună timp de peste 4 ore în compania participanților și a invitaților 

care au întreținut atmosfera, iar la final am premiat cele mai bune talente locale și am oferit 

două premii speciale. Seara s-a terminat cu o cină tradițională oferită de sponsorul nostru, 

Papa la Sanyi, și cu dorința de a continua această inițiativă pentru descoperirea talentelor 

locale. Mai multe poze de la preselecție și de la evenimentul final găsiți pe pagina facebook a 

proiectului Pata-Cluj. 

Câștigătorii din Pata Rât au fost invitați în 23 aprilie, alături de alți artiști clujeni, la 

Jazz in the Street să-și prezinte numerele și au atras atenția trecătorilor cu energia emanată. 

În 20 mai vor avea ocazia să-și prezinte din nou numerele pe o scenă în cadrul Zilele Clujului.  

 

 

https://www.facebook.com/PatadinCluj/photos_stream?tab=photos_albums
https://www.facebook.com/PatadinCluj/photos_stream?tab=photos_albums
https://www.facebook.com/events/1658247601090757/
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Evenimente conexe - construire de rețele 

 

Managerele de caz au participat la două evenimente tematice dedicate unor grupuri 

vulnerabile 

 

Echipa managerelor de caz a participat 

la un curs de formare de specialitate în 

domeniul protecției copilului Evaluarea 

nevoilor copiilor victime ale unor forme 

de violență/ criminalitate printr-o 

abordare multidisciplinar. Trainingul a 

oferit diferite abordări și modalități de 

lucru interdisciplinare, raportate la 

nevoile copilului în fața justiției, 

susținând totodată nevoia de a crea un 

know-how comun, accesibil tuturor 

profesioniștilor implicați în acest 

proces, precum și nevoia de colaborare 

interinstituțională și multidisciplinară. 

  Cursul de formare a fost organizat în cadrul proiectului Listen to the Child - Justice 

befriends the child organizat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil 

(FONPC). Mai multe detalii despre proiectul Listen to the Child găsiți pe pagina web a 

proiectului http://www.oijj.org/en/listentothechild-introduction. 

  Totodată colegele noastre, Iza, Maria, Lavinia și Ioana au participat și la Conferința 

Intermediară a Proiectului United Networks, o inițiativă integrată pentru incluziunea socială a 

comunităților marginalizate, în localitatea Băile Tușnad. Prin acest proiect se urmărește 

combaterea fenomenului de excluziune socială în rândul copiilor și tinerilor din comunitățile 

dezavantajate din jud. Mureș, Harghita și Covasna. Proiectul prevede printre altele 

cartografierea socială a comunităților dezavantajate din cele 3 județe, crearea și coordonarea 

unei rețele interjudețene pentru asistarea autorităților publice locale și o etapă de intervenție 

socială. 

 

 

Evenimente viitoare 

 

Spectacolul de teatru Refugii care abordează tema locuirii are premieră în 6 mai 

 

Refugii este un spectacol care colează perspective diferite asupra evacuărilor forțate și a 

situațiilor persoanelor fără adăpost din România a cărui premieră va avea loc vineri 6 mai. 

Actorii mizează pe jocul între distanțare și implicare, unul care produce discurs critic și care 

poate conduce mai apoi la dezbatere. Construit pe metodele devised theatre, spectacolul își 

propune să familiarizeze publicul cu aceste probleme printr-o reprezentare care își dorește să 

genereze empatie în rândul spectatorilor. 

http://www.oijj.org/en/listentothechild-introduction
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Concept și dramaturgie: Raul 

Coldea și Petro Ionescu 

Distribuție: Alina Mișoc, George 

Sfetcu, Paul Socol și Doru Taloș 

Tehnic: Cătălin Filip 

 

Următoarea reprezentație va 

avea loc în 24 mai, de la ora 20 

în spațiul Reactor de creație și 

eveniment, pe strada Petofi 

Sandor, nr 4. 

 

Producția pentru spectacolul 

Refugii este realizată de Reactor 

de creație și experiment și este 

finanțată prin proiectul Pata-Cluj, 

componenta de cultură. 

Acest spectacol a fost realizat în 

cadrul apelului deschis pentru 

manifestări culturale și lucrări de 

intervenție artistică lansat de 

Fundația AltArt în contextul 

proiectului Pata-Cluj. Prin 

intermediul actelor artistice 

produse în acest cadru, se 

încurajează reflecția asupra 

temelor legate de relația dintre 

comunitatea din Pata Rât și Cluj-

Napoca.  

 

 

Pata-Cluj arată diversitatea orașului la Zilele Clujului 2016  

 

Pata-Cluj participă cu două evenimente culturale la ediția 2016 a Zilelor Clujului - Orașul 

trăiește. Astfel, 4 dintre câștigătorii Pata-Cluj avem talent! își vor prezenta numerele pe 

scena de pe strada Kolgăniceanu în deschiderea unui spectacol în 20 mai, seara. Iar în timpul 

zilei, o serie de personalități ale orașului vor vorbi, în calitate de cărți vii, despre experiențele 

lor și despre diversitatea, interculturalismul și incluziune socială în oraș. 

În urma preselecției cu juriu a Pata-Cluj avem talent! din 2 aprilie au rămas în concurs 

14 participanți din care în finală au fost premiați 5 cei mai talentați. Dintre aceștia, o trupă de 

dans (The Best), doi cântăreți (Debora și Kalman) și un imitator (Amador/Florin Piersic) vor 

avea ocazia să-și prezinte talentele în cadrul Zilelor Clujului. 

Biblioteca Vie Pata-Cluj – Cărțile te invită la o discuție despre oraș, diversitate, 

interculturalism și incluziune socială este o altfel de bibliotecă în care poți adresa întrebări și 

primi răspunsuri de la cartea din fața ta. Ce face din Biblioteca Vie o experiență inedită? 

Faptul că pe rafturi cărțile sunt oameni care intră într-un dialog personal cu cititorul. 

Biblioteca Vie reprezintă un loc în care întrebările dificile sunt apreciate și primesc răspuns, 

dorind să confrunte și să deconstruiască stereotipurile, prejudecățile și discriminarea de orice 

fel. Pentru a accesa o carte îți iei un permis de împrumut ca să pășești în acest spațiu de 

învățare, găsești aici rafturi cu cărți pe care să le răsfoiești, bibliotecari care îți recomandă 
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cărți interesante, un loc unde poți să 

fii doar tu și paginile cărții pe care ai 

ales-o. Cititorii pot  împrumuta cărți 

pe o perioadă limitată de timp, având 

posibilitatea de a împrumuta una sau 

mai multe cărți. Cititorii vor avea 

posibilitatea să își aleagă cărțile dorite 

pe baza consultării unui catalog, în 

cadrul căruia vor găsi atât un index al 

tuturor cărților cât și o descriere a 

acestora. În procesul de împrumut al 

cărților, vor fi îndrumați de 

bibliotecari. Totodată, fiecare poate 

lăsa cartea pe care dorește să o 

doneze în locul special amenajat pentru cărțile donate. 

Cea de-a VI-a ediţia a Zilelor Clujului va avea loc în perioada 19-22 mai 2016. 

Festivalul a început în anul 2011 ca o dorinţă de sărbătoare a oraşului, a locuitorilor, o ocazie 

de a fi (re)descoperit de trecători şi turişti. Tema ediției 2016 a Zilelor Clujului "Orașul 

trăiește". Mai multe detalii despre evenimentele desfășurate în cadrul Zilele Clujului puteți 

găsi pe pagina facebook a Zilele Clujului și a evenimentului.  

 

 

Anunțuri pentru comunitate 

 

Sesiunea lunară de fotografii pentru acte de identitate 

 

În ultima zi de luni din fiecare lună Roland face poze pentru actele de identitate ale membrilor 

comunității din Pata Rât în timpul programului de lucru al echipei care se ocupă de întocmirea 

documentelor sociale. Sesiunea din luna mai va avea loc în 30 mai, cu începere de la ora 10 

la Unitatea Mobilă. Pentru a vedea care sunt datele la care sunt programate următoarele 

sesiuni vă rugăm să consultați calendarul activităților desfășurate la Unitatea Mobilă pe site-ul 

proiectului http://www.patacluj.ro/calendar/. 

 

 

Calendarul incluziunii sociale Pata-Cluj: luna mai 

 

1 mai – Ziua Internațională a Muncitorilor 

 

Ziua Internațională a Muncitorilor sau Ziua Muncii este o sărbătoare a muncitorilor și a 

claselor muncitoare pentru a marca victoria reducerii zilei de muncă la 8 ore. O demonstrație 

internațională mare a fost organizată la o dată fixă astfel încât muncitorii din toate țările și 

din toate orașele au adresat autorităților publice cererea de a reduce ziua de muncă la 8 ore 

și să pună în practică celelalte rezoluții ale Congresului Internațional de la Paris. Dat fiind că o 

astfel de demonstrație a fost deja organizată de Federația Americană pentru Muncă la 

convenția din decembrie 1888 pentru 1 mai 1890, această zi a fost acceptată ca zi pentru 

demonstrațiile internaționale. Muncitorii din toată lumea au organizat demonstrații care s-au 

pliat pe condițiile de muncă din țara lor. 

 

 

 

https://www.facebook.com/zileleclujului/
https://www.facebook.com/events/527145160821520/
http://www.patacluj.ro/calendar/
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2 mai – Ziua Națională a Tineretului 

 

România şi-a instituit ziua de 2 Mai ca Zi Naţională a Tineretului, prin lege, în anul 2004, 

după ce în perioada comunistă aceasta fusese singura zi de sărbătoare legală pentru tineret. 

Conform actului normativ, toate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale ce au 

atribuţii în domeniul educaţiei, culturii, sportului, cercetării, turismului, protecţiei mediului, 

sănătăţii şi finanţelor au obligaţia să susţină financiar şi organizatoric respectivul eveniment. 

În 2008, Ziua Tineretului a fost decretată zi liberă pentru toată lumea. 

 

15 mai – Ziua Internațională a Familiilor 

 

Ziua Internațională a Familiilor este celebrată în fiecare an în data de 15 mai. Ziua a fost 

proclamată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 1993 prin rezoluția A/RES/47/237 și 

reflectă importanța oferită de comunitatea internațională familiilor. Această zi oferă o 

oportunitate pentru promovarea conștientizării temelor legate de familii și pentru creșterea 

cunoașterii despre procesele sociale, economice și demografice care afectează familiile. 

Scopul central al Agendei pentru Dezvoltare Sustenabilă 2030 se concentrează pe eradicarea 

sărăciei, promovarea prosperității economice, a dezvoltării sociale și bunăstării oamenilor în 

timp ce protejăm mediul înconjurător. Familiile rămân în centrul vieții sociale asigurând 

bunăstarea membrilor ei, educarea și socializarea copiilor și a tinerilor și îngrijirea adulților și 

a bătrânilor. În particular, politicile orientate către familie pot contribui la atingerea 

Obiectivelor Dezvoltării Durabile 1-5 legate de reducerea sărăciei și a foametei, asigurarea 

unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toate vârstele, asigurarea oportunităților 

educaționale de-a lungul vieții și atingerea egalității de gen. 

 

16 mai – Ziua Rezistenței Romilor 

 

16 mai este sărbătorită de numeroase grupuri ca Ziua Rezistenţei Romilor, amintind de 

revolta de la lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau a prizonierilor romi care s-au 

baricadat în barăci şi şi-au făcut arme pentru a lupta cu gardienii înainte de a fi trimişi în 

camerele de gazare. Deşi revolta nu a avut succes, "tabăra ţigănească" fiind într-un final 

distrusă, iar oamenii ucişi (2900 de oameni), momentul este simbolic, căci marchează 

rezistenţa romilor împotriva regimului nazist. Au existat şi cazuri de romi care au reuşit să 

evadeze din lagăr, cu ajutorul unora ca Paul Kreber. 

 

21 mai – Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, Dialog și Dezoltare 

 

În urmă cu 70 de ani fondatorii UNESCO au exprimat o convingere simplă: așa cum ignoranța 

despre viața și calea fiecăruia accentuează neîncrederea și neînțelegerile dintre oameni, 

căutarea păcii implică o mai bună cunoaștere reciprocă a culturilor și a oamenilor. 

Diversitatea culturală este moștenirea noastră comună și cea mai mare oportunitate din toate 

timpurile. Aceasta reprezintă o invitație la dialog, descoperire și cooperare. Într-o lume 

diversificată distrugerea culturilor este o crimă, iar uniformitatea culturală este o fundătură: 

scopul nostru trebuie să fie să îmbunătățim diversitatea care ne îmbogățește și drepturile 

umane care ne aduc împreună. 
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29 mai (ultima duminică din luna mai) – Ziua Florarilor Romi 

 

Această zi marchează data la care s-a serbat pentru prima dată în 2006 în București Ziua 

Florarilor. La iniţiativa Asociaţiei Florarilor din Bucureşti, avându-l ca preşedinte pe Florin 

Georgescu, fiul florăresei Bambina, s-a serbat pentru prima dată în România, Ziua Florarilor, 

în Parcul “Plumbuita” din Sectorul 2 - Bucureşti.  

 

(Aceste informații sunt adunate și redactate de Gheorghe Sarău într-un Calendar al Romilor 

destinat scopurilor educative. © Ghe. Sarău, 2006) 

 

31 mai – Ziua Deportării Romilor în Transnistria 

 

În această zi Inspectoratul General al Jandarmeriei transmite adresa nr. 34.647/30 mai 1942 

Inspectoratelor de Jandarmi din Bucureşti, Chişinău şi Transnistria, conţinând ultimele 

indicaţii privind preluarea “ţiganilor nomazi” şi evacuarea lor în Transnistria. A doua zi I.G.J., 

în scrisoarea nr. 34.647/31 mai 1942, raportează Ministerului Afacerilor Interne că 

“Inspectoratul General al Jandarmeriei a transmis tuturor formaţiunilor sale din subordine 

ordinele necesare pentru executarea operaţiilor de evacuare a ţiganilor nomazi de pe întreg 

cuprinsul ţării în Transnistria /…/ Pentru executarea evacuării ţiganilor nenomazi, problema 

este lăsată în suspensie până la primirea ordinului…”. În baza adresei Ministerului Afacerilor 

Externe, nr. 33.911/17 mai 1942, transmisă Inspectoratului General al Jandarmeriei, se 

cerea ca, într-o singură zi, în data de 31 mai 1942, să se efectueze recensământul romilor 

“nomazi” (căldărari, lingurari etc.) şi stabili (şi anume acei care, deşi nenomazi, sunt 

condamnaţi recidivişti sau nu au mijloace de existenţă sau ocupaţie precisă din care să 

trăiască în mod cinstit prin muncă şi deci constituie o povară şi un pericol pentru ordinea 

publică”). Data de 1 iunie 1942 marchează, efectiv, începutul deportării romilor nomazi din 

Romania în Transnistria. Pe de altă parte, la 3 noiembrie 1831 s-a încercat pentru prima oară 

deportarea romilor din spaţiul românesc, când Vornicia Dinlăuntru a început deportarea 

netoţilor din Principatul Ţării Româneşti în Turcia, acţiunea soldându-se cu un insucces, 

datorită opoziţiei paşalelor turce de la sudul Dunării. 

 

(Aceste informații sunt adunate și redactate de Gheorghe Sarău într-un Calendar al Romilor 

destinat scopurilor educative. © Ghe. Sarău, 2006) 

 

 

Media 

 

Videoclip cu mesajele transmise de membrii juriului finaliștilor Pata-Cluj avem 

talent! 

 

La finalul unei zile lungi de acte artistice pe scenă, juriul a deliberat și a ales finaliștii Pata-

Cluj avem talent! cărora le-au transmis mesaje de încurajare și sfaturi pentru pregătire 

pentru finală. Le-au transmis, de asemenea, mesaje de încurajare și susținătorilor acestora 

care au energizat sala și participanții la preselecție. Iată impresiile și sugestiile lor de după 

preselecție. 

 

Mesajul juriului pentru finalișii Pata-Cluj avem talent!  

 

 

 

https://youtu.be/_Z0HrM1Rw1w?list=PLTht9q9Ht2hjAV8k1PlOZCOb7M_P9MZp0


 

Aprilie 2016 
15_BULETIN INFORMATIV 

 

Biroul MecanismulFinanciar Str Joseph II 12-16 (adresa poștală) 

Bd du Régent 47-48 (adresa fizică) B-1000 Bruxelles www.norwaygrants.org       NORWAY GRANTS | 15_BULETIN INFORMATIV •  
sau www.norwaygrants-povertyalleviation.org                                                                                                    Aprilie 2016 
© EEA și Granturile Norvegiene, Biroul Mecanismului Financiar, 2014-2016 

 

Videoclip cu cele mai bune momente de la preselecția Pata-Cluj avem talent! 

 

În răstimpul de o săptămână dintre preselecția (din 2 aprilie) și finala (8 aprilie) Pata-Cluj 

avem talent! concurenții s-au pregătit și și-au îmbunătățit performanțele pentru a obține 

punctaje mai bune și pentru a menține atenția spectatorilor. Iată cum s-au prezentat la 

preselecție. 

 

Teaser pentru finala Pata-Cluj avem talent! 

 

 

Raport anual 

 

Am publicat raportul anual pentru anul 2014-

2015. Raportul poate fi consultat pe pagina web 

a proiectului aici. Este disponibil momentan 

numai în limba engleză, urmând ca până la 

finalul lunii mai să fie publicată și traducerea în 

limba română. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4nG5BsdDK1s
http://www.patacluj.ro/raportul-anual-pata-cluj/
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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 2009-

2014 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 

mailto:camelia@patacluj.ro
mailto:patacluj@gmail.com
http://www.patacluj.ro/
http://www.facebook.com/PatadinCluj
https://www.youtube.com/channel/UCQVqLCQJ4ozYqZtRtTlcAnQ
https://www.youtube.com/channel/UCQVqLCQJ4ozYqZtRtTlcAnQ

