
 

 

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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Pe lângă activitățile specifice programelor 
de Școală după Școală din șase școli din 
Cluj-Napoca, precum și ale Atelierului de 
Teatru Comunitar și Atelierului de Educație 
Vizuală de la Casa Tranzit, în luna ianuarie 
2016 echipa proiectului ROMEDIN a 
participat la mai multe evenimente și 
întâlniri prin care am urmărit nu doar 
crearea unor parteneriate care să 
funcționeze și după finalizarea proiectului, 
ci și promovarea rezultatelor noastre: 

 

► Întâlniri cu Inspectori școlari de la 
Inspectoratul Școlar Județean Cluj în 
vederea definitivării aspectelor procedurale 
ale înscrierii în clasa pregătitoare a copiilor 
cu domiciliul în zone marginalizate, și în 
particular zona Pata Rât, precum  și ale 
derulării de programe școală după școală 
care să susțină participarea școlară a 
acestor copii. 

 

►Întâlnire cu Inspectorul școlar șef pentru 
definitivarea Strategiei rețelei clujene a 
școlilor incluzive în vederea adoptării sale 
de către ISJ Cluj. 

 

►Întâlnire cu directori și coordonatori de 
programe școală după școală de la 14 școli 
din Cluj-Napoca cu scopul pregătirii 
Acordului de parteneriat, actul constitutiv al 
nucleului rețelei clujene de școli incluzive.   

► Fundația Desire a fost invitată la 
evenimentul "Deciziile publice și viața 
reală", organizat în București la data de 28 
ianuarie 2016 de către Centrul de 
Resurse pentru Participare Publică care de 
la începutul lui 2015 a susținut acțiunile a 
cinci grupuri și inițiative civice, printre ele 
Asociația pentru Educație și Justiție Socială 
Human Catalyst și programul său privind 
accesibilizarea programului Școală după 
Școală pentru copiii din zone defavorizate. 
În acest cadru Fundația Desire a avut ocazia 
să prezinte experiențele proiectului 
ROMEDIN atât în ceea ce privește derularea 
programului SDS în șase școli din Cluj-
Napoca, cât și elaborarea și promovarea 
Strategiei rețelei clujene de școli incluzive, 
ambele dedicate îmbunătățirii participării 
școlare a copiilor din categorii vulnerabile 
aflate în risc de sărăcie extremă, 
defavorizate și marginalizate social, printre 
ele copii cu domiciliul în zona segregată 
Pata Rât, majoritatea de etnie romă.   
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►La invitația responsabilul Cercului 
Pedagogic al claselor a II-a din Cluj, Iolanda 
Molnar, echipa noastră a participat la o 
întâlnire organizată la Colegiul Tehnic Ana 
Aslan care și-a propus prezentarea mai 
multor ONG-uri, care au parteneriate cu 
Colegiul și desfășoară activități în cadrul 
mai multor programe care inițiează 
integrarea optimă a copiilor în societate. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Între timp, copiii de la Atelierele de la Casa 
Tranzit se pregătesc pentru viitor, printre 
altele cu piesa Când voi fi mare. Spectacolul 
în regia lui Lorand Maxim și Raul Coldea, pe 
textele scrise de Petro Ionesco va fi 

prezentat în 12 martie 2016 în cadrul 
evenimentului Focus Atelier la Casa Tranzit. 
http://focusatelier.ro/portfolio/cand-voi-fi-
mare/  

  

 

În acest număr al Buletinului informativ 
ROMEDIN prezentăm câteva momente din 
activitățile școlilor care au participat la 
Atelierele de lucru din noiembrie și 
decembrie 2015 unde s-a finalizat, prin 
participarea cadrelor didactice de la 14 
școli, inspectori școlari, și părinți cu 
domiciliul în Pata Rât, elaborarea măsurilor 
Strategiei rețelei clujene a școlilor incluzive.   

Detalii despre aceste ateliere și despre 
strategie am prezentat în Buletinul 
informativ nr. 16 - http://www.desire-
ro.eu/wp-content/uploads/bul-
info_romedin_16.docx2.pdf 

La finalul fiecărei întâlniri dintre cele patru, 
școlile au plecat acasă cu ideea de a face o 
acțiune imediată prin care să promoveze 
principiile acestei strategii.     
 

http://focusatelier.ro/portfolio/cand-voi-fi-mare/
http://focusatelier.ro/portfolio/cand-voi-fi-mare/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.desire-ro.eu%2F%3Fp%3D2051&h=sAQFoCwQ3&enc=AZNBmrEhgUolqWld1YJoLueQk5tkL3bt1Yy53iK2qdeKf98Hewv5EvittHmoWSaY2mfSpSCWSd4khFNqT4gaWNEGsygAyzC284Az9LgdTfwImz-vg8K4FOjNtJtGxieP1vpGok7_6sJSLDx9OPhDlWUJwkmUsdy4GVA3gRjVx_Nn8B1Vf8m8SklcI_InYDuaOpMjLdSkfH4KsXI5zW4XLNB6&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.desire-ro.eu%2F%3Fp%3D2051&h=sAQFoCwQ3&enc=AZNBmrEhgUolqWld1YJoLueQk5tkL3bt1Yy53iK2qdeKf98Hewv5EvittHmoWSaY2mfSpSCWSd4khFNqT4gaWNEGsygAyzC284Az9LgdTfwImz-vg8K4FOjNtJtGxieP1vpGok7_6sJSLDx9OPhDlWUJwkmUsdy4GVA3gRjVx_Nn8B1Vf8m8SklcI_InYDuaOpMjLdSkfH4KsXI5zW4XLNB6&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.desire-ro.eu%2F%3Fp%3D2051&h=sAQFoCwQ3&enc=AZNBmrEhgUolqWld1YJoLueQk5tkL3bt1Yy53iK2qdeKf98Hewv5EvittHmoWSaY2mfSpSCWSd4khFNqT4gaWNEGsygAyzC284Az9LgdTfwImz-vg8K4FOjNtJtGxieP1vpGok7_6sJSLDx9OPhDlWUJwkmUsdy4GVA3gRjVx_Nn8B1Vf8m8SklcI_InYDuaOpMjLdSkfH4KsXI5zW4XLNB6&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.desire-ro.eu%2F%3Fp%3D2051&h=sAQFoCwQ3&enc=AZNBmrEhgUolqWld1YJoLueQk5tkL3bt1Yy53iK2qdeKf98Hewv5EvittHmoWSaY2mfSpSCWSd4khFNqT4gaWNEGsygAyzC284Az9LgdTfwImz-vg8K4FOjNtJtGxieP1vpGok7_6sJSLDx9OPhDlWUJwkmUsdy4GVA3gRjVx_Nn8B1Vf8m8SklcI_InYDuaOpMjLdSkfH4KsXI5zW4XLNB6&s=1
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/bul-info_romedin_16.docx2.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/bul-info_romedin_16.docx2.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/bul-info_romedin_16.docx2.pdf
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SPIRITUL CRĂCIUNULUI  

LA COLEGIUL TEHNIC „A. SALIGNY” 

 

În prag de sărbători, Colegiul Tehnic 

„Anghel Saligny” a derulat proiectul 

educațional „Fii mai bun de Crăciun”, având 

ca scop promovarea culturii sub toate 

aspectele sale, pentru ca tinerii liceeni să-şi 

întoarcă privirea spre bunătate, iubire, 

înțelegere, disponibilitate de a ajuta.  

 

Proiectul a inclus mai multe activități, 

printre care Atelierele de creație, Serbarea 

şi Târgul de Crăciun.   

 

În cadrul Atelierului  de creație au fost 

realizate ornamente pentru brad, obiecte 

decorative, rame foto, felicitări şi icoane,  

acestea  regăsindu-se într-o expoziție cu 

vânzare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Banii obținuți din vânzarea lor vor fi folosiți 

de către Consiliul Elevilor în desfăşurarea 

unor activități caritabile. 

 

Serbarea de Crăciun, organizată de elevii 

din clasele a VIII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a, 

coordonați de prof. Vlase Monica şi de prof. 

Fodor Mădălina, a fost un bun prilej pentru 

elevii talentați ai liceului să-şi dovedească, 

încă o dată, calitățile artistice.  

Ca în fiecare an, şi elevii clasei a VIII-a au 

colindat, au recitat şi au dansat.  
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Un mare succes a avut elevul Alex Şfaiț, 

care a interpretat câteva dansuri 

tradiționale, alături de colegele sale, 

Andreea Stancu  şi Ecaterina Kallo. 

 

 

 

Atmosfera plină de bucuria răpândită de 

copiii, care au încântat cu inocența 

prestației artistice şi luminozitatea 

chipurilor pătrunse de spiritul Crăciunului, a 

cuprins întreaga şcoală, fiind vizibilă şi pe 

chipurile profesorilor din şcoală şi pe ale 

invitaților. 

 

Material realizat de prof. Pop Emilia Alina, 

coordonatoarea programului Școală după 

școală din cadrul ROMEDIN 

 

 

Acțiuni de promovare a incluziunii la 

Școala ”Ion Agârbiceanu”, Colegiul Ana 

Aslan, Școala ”Alexandru Vaida Voevod” 

 

Cele trei școli au optat să participe la un 

concurs de desen pe tema incluziunii (”Give 

me five!”). Elaborarea desenelor a presupus 

atât promovarea muncii în echipă, cât și 

promovare incluziunii, prin conștientizarea 

aspectelor pozitive ale diversității.  

 

Şcoala Gimnazială “ Ion Agârbiceanu” 
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Colegiul Tehnic “ Ana Aslan” 

 

 

 

 

Give me five! la Școala Gimnazială 

„Alexandru Vaida-Voevod” 

 

În data de 19.01.2016, elevii clasei a IV-a C 

de la Școala Gimnazială „Alexandru Vaida-

Voevod” din Cluj-Napoca au participat la 

Concursul școlar de desen “Toți copiii uniți- 

romi și neromi”, desfășurat sub deviza GIVE 

ME 5!, organizat în cadrul proiectului 

ROMEDIN. 

 

Obiectivul principal al concursului a fost de 

a-i ajuta pe copii, pe profesori și pe părinți 

să se gândească la lucrurile pe care le avem 

în comun și care ne permit să trăim 

împreună într-o societate mixtă favorabilă 

incluziunii. 
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Concursul a constat în realizarea unor 

desene în format A3, realizate în grupuri de 

3-4 copii, fiecare redând în desen idei care 

exprimă cinci asemănări între noi toți, 

indiferent că suntem romi sau nu. La 

evaluarea desenelor s-a luat în calcul și 

diversitatea grupului. 

 

Premiile au constat în vouchere pentru cărți 

și rechizite de artă pentru școala pe care o 

reprezintă copiii. 

 

 

 

Pentru copii, activitatea s-a dovedit a fi un 

mod simplu și plăcut de a promova o 

societate favorabilă incluziunii! 

    Material realizat de prof. Alexandra Maja 

Acțiuni de promovare a incluziunii la Liceul 
Teoretic ”Gheorghe Șincai” 

(http://inclusiveschools.org/romania-
school-learns-the-true-meaning-of-
inclusion/). 

Liceul Teoretic ”Gheorghe Șincai” sub 
îndrumarea doamnei profesoare Ioana 
Mihacea  s-a angajat să participe, prin 
diferite activități, la acțiunea internațională 
”Săptămâna școlilor inclusive”.  

În cadrul acestei acțiuni, un grup de elevi 
din clasele a V-a și a IX-a și îndrumătoarea 
lor,  au invitat o persoana de succes de 
etnie romă să vorbească despre 
experiențele ei și drumul ei spre auto-
realizare.  

Activitatea respectivă s-a terminat prin 
elaborarea unor desene cu tema incluziunii, 
iar montajul realizat din operele elevilor a 
fost trimis organizatorilor și se poate vedea 
pe pagina de internet Inclusive Schools 
Network.  

 

http://inclusiveschools.org/romania-school-learns-the-true-meaning-of-inclusion/
http://inclusiveschools.org/romania-school-learns-the-true-meaning-of-inclusion/
http://inclusiveschools.org/romania-school-learns-the-true-meaning-of-inclusion/
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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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"Servicii socio-educaționale pentru 

incluziunea romilor" (ROMEDIN - Educație 

pentru incluziune și dreptate socială) 

 

 

 

 

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

