
 

 

 

 

 

Proiectul Servicii socio-educaționale pentru 

incluziunea romilor (ROMEDIN) este 

implementat în Cluj-Napoca, Finanțat prin 

granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului 

ONG în România. Pentru informații oficiale 

despre granturile SEE și norvegiene accesați 

www.eeagrants.org 

ROMEDIN a fost conceput și este implementat 

de către Fundația Desire pentru Deschidere și 

Reflecție Socială în parteneriat cu Asociația 

Femeilor Împotriva Violenței - ARTEMIS, 

Fundația TRANZIT, Asociatia Comunitară a 

Romilor din COASTEI, Departamentul de 

Asistență Socială al Facultății de Sociologie și 

Asistență Socială din Universitatea Babeș-

Bolyai, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, și 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca. 

Proiectul se derulează în perioada 15 

septembrie 2014 și 14 martie 2016. 
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Activitatea 2.2.  

Activități de educație  

non-formală 1 

 

 

Expoziție și spectacol ROMEDIN la Casa 

Tranzit - EXPECT ROMEDIN, "Vorbește 

Despre Tine" 

 

În data de 13 iunie 2015 la Casa Tranzit (str. 

Barițiu nr. 16) începând cu ora 14.00 a avut 

loc o expoziție cu lucrările copiilor care au 

participat la Atelierul de educație vizuală, 

precum și un spectacol realizat în cadrul 

Atelierului de teatru comunitar al 

proiectului ROMEDIN - Educație pentru 

incluziune și dreptate socială. 

                                                 
1
 Despre aceste activități mai puteți citi aici: 

http://www.desire-ro.eu/wp-

content/uploads/Bul_info_6_mart_2015_ROMEDIN.

pdf; http://www.desire-ro.eu/?p=1245; 

http://artapolitica.ro/?p=1933 

 
 

 
Expoziție ROMEDIN la Casa Tranzit, 13 

iunie - Atelier de educație vizuală 
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În perioada 17 ianuarie - 6 iunie 2015, în 

cadrul proiectului ROMEDIN echipele 

Fundației Desire, Fundației Tranzit și 

Asociației Comunitare a Romilor din Coastei 

au derulat la Casa Tranzit prima etapă a 

Atelierului de educație vizuală și a 

Atelierului de teatru comunitar. 

"Organizarea acestora înseamnă un lucru 

aparent obişnuit - spune Simona Ciotlăuș, 

colaboratoarea proiectului ROMEDIN: copii 

şi adolescenți îşi petrec timpul liber de la 

sfârşitul săptămânii învățând să deseneze şi 

joace teatru. Totuşi, ei au venit pentru 

câteva ore în centru dintr-o zonă 

marginalizată a Clujului, o zonă în care au 

ajuns să trăiască forțat datorită proceselor 

de transformare socio-economică de la 

nivelul oraşului, care le-a precarizat familiile 

împingându-le în periferie." Până în prezent 

23 adolescenți au participat la programul 

Atelierului de teatru comunitar, iar 37 copii 

au fost înscriși la Atelierul de educație 

vizuală. Ei au beneficiat de masă, transport 

și suport educațional aferent celor două 

ateliere timp de 5 luni, în zilele de sâmbătă.   

 
 

 
 

Spectacol ROMEDIN la Casa Tranzit, 13 
iunie – Atelier teatru comunitar 
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GÂNDURI DE LA LETA POPESCU, 

coordonator atelier de teatru comunitar 

organizat la Casa Tranzit  

 

„Când eram mic îmi doream să devin 

fotbalist. Acum îmi doresc foarte tare să 

devin șofer”, spune unul dintre participanți 

în timp ce un altul aspiră, pornind tot de la 

fotbal, la ingineria IT. O fată de 13 ani 

rostește vehement „Nu mă interesează 

dușmanii și am venit aici să mă distrez !” 

urmată de aplauzele publicului empatic. 

„Îmi plac prietenii mei. Cred că prietenia e 

magică”, mărturisește o altă participantă, 

contrazisă de un băiat care recunoaște că 

are prieteni „numai atunci când are bani”.  

Copiii mărturisesc rând pe rând cee e 

fericirea, spunând că ea constă în a „avea o 

familie sănătoasă”, în a avea „prieteni care 

să nu fie parșivi” sau în existența unui „scop 

în viață.” Gânduri sincere, momente de 

dans, cântece și filme proiectate, egal 

spectacolul „Vorbește despre tine”. 
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Sâmbătă, pe 13 iunie, am avut spectacol. 

Spun „am avut” pentru că întreaga echipă a 

fost implicată și devotată aceleiași cauze. 

„Vorbește despre tine” a fost titlul 

spectacolului în care cei mai talentați 

dansatori, cântăreți și actori din Pata Rât, 

de pe Coastei, Cantonului  și din Dallas au 

vorbit despre prietenie, fericire și vise. În 

urma atelierului pe care l-am avut sâmbătă 

de sâmbătă la Casa Tranzit, copiii-

adolescenți participanți la orele noastre au 

scris cu ajutorul nostru un scenariu de 

spectacol în care au vorbit despre ei prin 

dans, cântec și scene improvizate, dar și 

prin filmele proiectate, filme de scurt 

metraj realizate în timpul atelierelor.  

Conceptul spectacolului a constat în 

integrarea tuturor momentelor în cadrul 

unei televiziuni imaginate de ei, 

„Televiziunea Pata Rât”. Camera video cu 

transmisie live (bine manipulată de unul din 

copiii participanți, Robert Berki), 

prezentatoarele momentelor (invitatele 

noastre de la Facultatea de Teatru și 

Televiziune, viitarele actrițe Oana Nemeș și 

Saska Sotirov), microfoanele, luminile și 

aplauzele publicului, convențional plasat ca 

un public al emisiunilor clasice televizate, 

au făcut ca atmosfera spectacolului să fie 

una incendiară în care sfârșitul se lăsa greu 

așteptat. Dansul final, la care publicul a fost 

invitat, s-a prelungit minute șir în frenezia 

copiilor și a publicului care s-a bucurat de 

un moment liber în care „artiștii” au vorbit 

despre ei, lăsând, printre rânduri, să se 

înțeleagă condiția lor de a trăi în locațiile 

specificate.  

După atât timp petrecut împreună, aștept 

cu dor să ne revedem în septembrie căci am 

descoperit niște viitori oameni maturi 

responsabili, fragili și competenți care 

merită șansa de a se exprima liber și de a se 

face auziți, șansă ce nouă, celor „fericiți” ni 

se pare un drept de necombătut.    
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Detalii despre proiect 

 

În limba română: 

http://www.desire-ro.eu/?page_id=904, 

http://coastei-ro.eu/?page_id=30  

 

 

În limba engleză:  

http://www.desire-ro.eu/?page_id=968,  

http://coastei-ro.eu/?page_id=32 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în 

mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 

2009-2014. 

 

 

 

 

Suport tehnic, Fundația Desire: 

Noémi Magyari, asistent manager proiect 

Daniela Stoica, PR proiect 

http://www.desire-ro.eu/?page_id=904
http://coastei-ro.eu/?page_id=30
http://www.desire-ro.eu/?page_id=968
http://coastei-ro.eu/?page_id=32

