
 

 

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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ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE 
ROMEDIN, 15 SEPTEMBRIE 2014 - 
15 SEPTEMBRIE 2015 

 

ACTIVITATEA 0. ACTIVITĂȚI DE 
MANAGEMENT  

Coordonarea administrativă, financiară şi 
profesională a derulării proiectului. 

 

ACTIVITATEA 1. RE-EVALUAREA 
NEVOILOR EDUCAȚIONALE DIN 
COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DE 
ROMI; URMĂRIREA SCHIMBĂRILOR DE-
A LUNGUL PROIECTULUI 

Prin micro-cercetarea participativă a fost 
re-evaluată varietatea nevoilor, 
problemelor și opțiunilor educaționale ale 
copiilor și adulților, și  situația actuală a 
accesului la servicii educaționale în cazul 
familiilor din Pata Rât, și au fost identificați 
potențialii beneficiari direcți ai Activităților 
2 și 3, pregătind semnarea 
consimțămintelor părinților cu privire la 
participarea copiilor lor la Activitatea 2.1 și 
Activitatea 2.2.  

Prin investigația cu privire la rata de 
participare și performanța școlară a elevilor 
din școlile unde sunt înscriși copii din Pata 
Rât s-au dobândit cunoștințe despre aceste 
aspecte, precum și despre nevoile și 
problemele întâmpinate la aceste școli, 
pregătind astfel organizarea și derularea 
Activității 2.1, Activității 3 și Activității 4  în 
cadrul acestora. 
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Din această activitate au rezultat: 

► analiza cu titlul "Rolul rețelei școlare din 
Cluj-Napoca în desegregarea socio-
teritorială a zonei Pata Rât - recomandări 
cadru pe baza rezultatelor primei faze a 
micro-cercetării ROMEDIN" (sinteză  1, 
sinteză2) 

► documentul "Conceptul cadru al 
Programului Școală după Școală 
ROMEDIN"  consimțămintele semnate de 
părinții care și-au înscris copii la programele 
Activității 2 (sinteză) 

► 10 acorduri de colaborare semnate cu 
școlile participante la activitățile proiectului 
care reglementează cadrele organizatorice 
ale fiecărei activități pentru care au optat 
școlile respective. 

 

În perioada 15 iunie - 15 iulie 2015, prin etapa 
a doua a micro-cercetării, pe baza evaluărilor 
calitative ale programului, precum și a 
rezultatelor școlare ale copiilor participanți la 
program, am realizat o evaluare sintetică a 
Programului Școală după Școală (Activitatea 
2.1). 

 

 

 

  

ACTIVITATEA 2. SERVICII 
EDUCAȚIONALE ȘI CULTURALE 
PENTRU COPIII DIN PATA RÂT ȘI DIN 
ȘCOLILE PE CARE ACEȘTIA LE 
FRECVENTEAZĂ 

 

Pe baza Activității 1 s-au organizat grupele 
Programului Școală după Școală la  6 șase 
școli din Cluj-Napoca (Școala Gimnazială 
Ion Agârbiceanu, Școala Gimnazială Traian 
Dârjan, Colegiul Tehnic Ana Aslan, Colegiul 
Tehnic de Construcții Andrei Saligny, 
Școala Gimnazială Alexandru Vaida 
Voevod, Colegiul Economic Iulian Pop), 
precum și grupele participante la 
programele de dezvoltare personală și 
educație civică integrate în programul 
normal de școală în cazul Școlii Gimnaziale 
Traian Dârjan. 

S-a început derularea activităţii acestui 
program (Activitatea 2.1), implicând în 
total 291 copii de  nivel primar, gimnazial 
și liceal.  

Dintre ei, 176 de copii au fost înscriși în 
programul Școală după Școală, dintre care 
80 de copii din zona Pata Rât, și alți 96 de 
copii aparținând unor categorii sociale 
defavorizate, colegi cu copii din Pata Rât în 
aceste școli; iar alți 115 de copii din clasele I-
VIII participă la programele de dezvoltare 
personală și educație civică incluse în 
programul școlar normal de la Școala Dârjan 
care școlarizează copii din Pata Rât și din 
Someșeni.  

 

http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Bul_info_3_dec2014_ROMEDIN.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Bul_info_5_febr2015_ROMEDIN.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Bul_info_4_ian2015_ROMEDIN1.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Bul_info_8_mai_2015_ROMEDIN.pdf
http://www.desire-ro.eu/?attachment_id=1290
http://www.desire-ro.eu/?attachment_id=1290
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Copiii beneficiază de suport social (masă și 
transport), suport educațional (efectuare de 
teme, recuperare de decalaje în învățare) și 
de programe de pregătire pentru viață 
(dezvoltare personală și educație civică).  

Programul se desfășoară în mai multe grupe 
în cadrul fiecărei școli între luni și vineri între 
orele 13.00-16.00, precum și, în unele cazuri, 
sub forma unor activități de sprijin la orele 
din programul normal de învățământ. 
Programul Școală după Școală s-a 
desfășurat în formatul de mai sus timp de 5 
luni.  

 

Pe baza recomandărilor făcute dinspre 
școli, peste 100 de elevi au primit diplome 
pentru rezultatele deosebite obținute în 
Programul Școală după Școală din cadrul 
proiectului ROMEDIN, care le-au fost 
înmânate în cadrul ceremoniilor școlare de 
încheiere de an școlar.  

De asemenea, pentru participarea, în 
perioada 12 ianuarie - 13 iunie 2015 la 
proiectul ROMEDIN, în mod particular 
pentru derularea programului Școală după 
Școală și pentru implicarea în alte activități 
ale proiectului cu scopul creșterii gradului 
de incluziune a școlii și al susținerii rețelei 
clujene a școlilor incluzive, școlile au primit 
câte un Certificat de recunoaștere, 
semnate și parafate de Fundația Desire și 
ISJ Cluj.  

 

 

În paralel cu activitatea de mai sus s-a 
pregătit și s-a început și derularea 
activităţilor de educaţie non-formală 
pentru copii şcolarizaţi şi neşcolarizaţi din 
zona Pata Rât la Casa Tranzit (Activitatea 
2.2). Aceasta se desfășoară în cadrul unui 
Atelier de educație vizuală și în cadrul unui 
Atelier de teatru comunitar în zilele de 
sâmbătă între orele 10.00-14.00. Ei au 
beneficiat de masă, transport și suport 
educațional aferent celor două ateliere.   

Între octombrie 2014 și 15 aprilie 2015 23 
copii din zona Pata Rât au beneficiat de 
programul Atelierului de teatru 
comunitar, și 27 copii din zona Pata Rât 
au fost înscriși în grupele 1 și 2 ale 
Atelierului de educaţie vizuală. Cei 23 de 
copii din atelierul de teatru și-au 
continuat programul până la mijlocul lunii 
iunie 2015. În ceea ce privește 
participanţii atelierului de educaţie 
vizuală, în perioada 15 aprilie - 15 iunie 
2015 alţi 20 de copii din zona Dallas, 
Cantonului și caselor modulare au 
beneficiat de programul acestuia.  

 
 

 

 

 

http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ateliere-ROMEDIN-ianuarie-martie-2015.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ateliere-ROMEDIN-ianuarie-martie-2015.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Bul_info_6_mart_2015_ROMEDIN.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Bul_info_6_mart_2015_ROMEDIN.pdf
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Împreună cu copiii, artiștii  coordonatori ai 
celor două ateliere au planificat conceptul 
expoziției cu lucrările copiilor, precum și al 
spectacolului "Vorbește despre tine" și le-
au pregătit pentru a fi prezentate 
publicului. Lucrările au fost expuse și 
prezentate  în cadrul evenimentului comun 
din  13 iunie 2015 la Casa Tranzit, la care au 
participat toți cei 70 de copiii care au lucrat în 
aceste ateliere timp de 5 luni, avându-i în 
public familiile lor, profesorii lor din școli și 
alți invitați din Cluj.  

Mai multe fotografii la finalul buletinului. 

Crocodilul văzut în râul Someș     

 

 
Strada Cantonului-fără-număr 

http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Bul-info-9_iun-2015_ROMEDIN1.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Bul-info-9_iun-2015_ROMEDIN1.pdf
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 ACTIVITATEA 3. SERVICII SOCIO-
EDUCAȚIONALE PENTRU PREVENIREA 
ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Până în 15 aprilie 2015, în vederea formării 
cadrelor didactice de la şcolile participante 
la proiect cu privire la identificarea riscurilor 
de abandon şcolar şi modalități de 
prevenire, pe baza Activității 1 au fost 
contactate şcolile interesate de activitate 
(Agârbiceanu, Ana Aslan, Dârjan, Saligny, 
Vaida Voevod) și s-au elaborat proceduri 
comune în vederea identificării şi prevenirii 
abandonului şcolar. Cu acest scop s-au 
organizat întâlniri cu 50 de cadre didactice.  

 

Au fost identificate şi contactate serviciile 
care pot fi solicitate şi implicate de către 
echipa de proiect şi/sau şcoli în prevenirea 
abandonului şcolar. A început activitatea 
de informare a părinților şi managementul 
cazurilor cu risc de abandon. Au fost 
informate 36 de familii despre modalități de 
prevenire a abandonului școlar si violenței în 
școli. Au fost evaluate în profunzime 4 cazuri 
sub risc de abandon, s-au ținut 23 ședințe de 
consiliere cu părinți și 8 ședințe de consiliere 
cu cadre didactice cu privire la copiii care se 
confruntă cu dificultăți ce conduc la 
absenteism și la creșterea riscului de 
abandon școlar, și s-au purtat discuții și cu 
reprezentanți ai unor  instituții publice.  

 

Părinții care au optat pentru acest lucru, au 
fost însoțiți la instituții pentru a beneficia 
de serviciile lor de specialitate. Au fost 
pregătite și derulate în școli acțiuni de 
prevenire a violenței între egali prin 
metoda teatrului forum. S-au desfășurat 
discuții în școli cu privire la posibilitatea 
derulării acțiunilor de prevenire a abuzului 
sexual în rândurile copiilor de la ciclul 
primar și gimnazial.  

În perioada 15 aprilie-15 septembrie 2015 
în cadrul Activității 3, s-au derulat acțiuni de 
informare în şcoli, beneficiind de informații 
despre serviciile oferite victimelor abuzurilor 
de orice tip, aparținătorilor sau cadrelor 
didactice, 343 elevi (din care şi copii din 
comunitățile Pata Rât) şi 38 de cadre 
didactice.  

S-au continuat activitățile de intervenție, 
incluzând: 

► însoțiri la instituții (ex. Protecția 
Copilului, DGASPC, DASM) 

► 8 ședinte de consiliere psihosocială 

► 4 întâlniri interinstituționale pe cazuri de 
abandon școlar și probleme de violență în 
familie 

► 2 întâlniri de consultare juridică 

► 2 întâlniri cu reprezentanții sistemului 
de justiție, întâlniri cu cadre didactice, 
multe convorbiri telefonice şi prin email, 
elaborare acte şi rapoarte.  

Am analizat detaliat 23 de cazuri. 

 

http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Bul-info-10_iulie-2015_ROMEDIN-1.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Bul-info-10_iulie-2015_ROMEDIN-1.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Bul-info-10_iulie-2015_ROMEDIN-1.pdf
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Tot în această perioadă, la activitățile  de 
prevenire a violenței între egali (bullying) 
derulate în școli au participat şi s-au implicat 
224 elevi şi 24 de cadre didactice.  

La fiecare şcoală a fost identificată nevoia 
(exprimată de elevi) de implicare paşnică 
din partea cadrelor didactice şi au propus şi 
pentru adulți câteva idei concrete de 
intervenție. În fiecare grup de discuții copiii 
au amintit colaborarea şi buna comunicare 
între profesori, părinți şi elevi ca  o temă 
centrală. După găsirea unor metode pentru 
stoparea şi prevenirea agravării unui act 
violent am discutat şi despre situația 
victimei. Pe lângă formele şi efectele 
diferitelor tipuri de violență elevii şi cadrele 
didactice au primit informații şi despre 
drepturile victimelor, în particular despre 
ajutorul care poate fi solicitat în Cluj de la 
diverse instituții.  

S-au făcut pregătiri pentru desfășurarea 
unor activități de educație sexuală în școli.  În 
mod special, am pregătit două programe: 
Şapte paşi în prevenirea violenței sexuale, şi 
Corpul meu îmi aparține (cu patru filme 
educative concepute pentru categoria de 
vârstă 14-17 ani  de către o organizație 
parteneră din Sibiu, ALEG).  

În cadrul campaniei pentru drepturile 
copiilor, care au inclus  7 întâlniri (câte 2 la 
şcolile Dârjan, Saligny, Vaida Voievod şi 1 
întâlnire la Agârbiceanu, s-au mobilizat în 
total 119 elevi şi 14 cadre didactice. În luna 
iulie, timp de cinci zile, echipa proiectului a 
derulat un atelier de autocunoaștere cu 
participarea a zece fete între 12-15 ani.  

 

ACTIVITATEA 4. CREAREA ȘI 
FUNCȚIONAREA REȚELEI DE ȘCOLI 
INCLUZIVE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA 

 

În cadrul Activității 4.1, în decembrie 2014 
s-a constituit grupul de experți în incluziune 
care are în compoziția sa mai mulți directori 
de școli,  precum și inspector școlar de la ISJ 
Cluj.  

După elaborarea conceptului și cuprinsului 
Strategiei rețelei clujene a școlilor incluzive 
au fost  dezvoltate capitolele Strategiei, care 
au fundamentat obiectivele și direcțiile 
strategice identificate și planurile de măsuri 
aferente acestora pe analiza făcută asupra 
situației școlarizării copiilor cu domiciliul în 
zona marginalizată Pata Rât, precum și 
asupra legislației și politicilor naționale, dar 
și a politicilor și proiectelor locale din 
domeniul  educației incluzive.  

"Strategia reţelei clujene a școlilor 
incluzive" susține un sistem public de 
educație școlară care contribuie la 
prevenirea și combaterea marginalizării 
sociale, și la reducerea inegalităților 
sociale, sau, altfel spus, ea promovează un 
sistem al educației incluzive care, astfel, 
funcționează ca mijloc al incluziunii și 
dreptății sociale. 
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 "Strategia rețelei clujene a școlilor 
incluzive" înțelege educația incluzivă ca un 
set de principii, mecanisme și servicii ce 
asigură accesul la educație școlară de 
calitate a grupurilor dezavantajate și 
marginalizate social, acordând atenție 
deosebită familiilor, grupurilor, 
comunităților care trăiesc în zone de locuire 
dezavantajate (în condiții locative precare, 
în nesiguranță locativă, în medii poluate, 
segregate și stigmatiza(n)te).  

 

 

Strategia a identificat cinci obiective 
strategice, și sub fiecare obiectiv a definit 
mai multe direcții strategice, programe 
operaționale, precum și măsuri concrete de 
intervenție. Materialul Strategiei va fi 
prezentat Inspectoratului Școlar 
Judeţean, școlilor și Consiliului Local, și 
va fi promovat în cadrul programului de 
formări din toamna anului 2015, ocazii cu 
care s-ar putea să se completeze cu câteva 
idei/propuneri de măsuri venite din partea 
participanților. 

 

 

 

 

 

Pe baza Activității 1, în decembrie 2014 s-a 
început și derularea  Activității 4.2. Au fost 
contactate școlile care au optat pentru 
această activitate. A fost constituit câte un 
grup de lucru al cadrelor didactice și a fost 
prezentată baza teoretică a metodei 
indexului incluziunii școlare.  

S-au derulat întâlniri cu 83 de cadre didactice 
în Școala Gimnazială "Alexandru Vaida 
Voevod", precum și în Colegiile Tehnice 
"Anghel Saligny" și "Ana Aslan", cu ocazia 
cărora s-au identificat factori de risc și de 
succes ai performanțelor și participării 
școlare. S-au constituit grupuri consultative 
de elevi și de părinți în școlile Vaida Voevod, 
Șincai, Agârbiceanu și Ana Aslan, și au avut 
loc întâlniri cu aceste grupuri (cuprinzând 71 
de părinți și 83 de elevi) cu ocazia cărora au 
fost utilizate chestionare ale metodei 
indexului incluziunii școlare și au fost 
conduse discuții pe baza aspectelor 
enumerate în chestionar.   

În perioada 15 aprilie-15 iunie am continuat 
aceste tipuri de activități cu grupuri 
consultative de elevi, părinți și cadre 
didactice la Școala ”Ion Agârbiceanu”, la 
Liceul ”Gheorghe Șincai” și la Colegiul Tehnic 
”Ana Aslan”.  

Participanții au identificat acele aspecte ale 
vieții din școli care în viziunea lor ar trebui 
îmbunătățite, au fost utilizate chestionare 
și au fost conduse discuții pe baza 
aspectelor enumerate în chestionar, fiind 
explorat nivelul de incluziune al școlii pe 
baza indicatorilor din Indexul incluziunii.  
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La final de an școlar, profesorilor care s-au 
implicat în Activitatea 3 și 4.2 le-am acordat 
Certificate de recunoaștere pentru 
participarea la Activățile privind prevenirea 
abandonului școlar și creșterea gradului de 
incluziune a școlii, precum și pentru 
susținerea, în perioada ianuarie-iunie 2015 
a Rețelei clujene a școlilor incluzive în 
cadrul proiectului ROMEDIN, parafate și 
semnate de Fundația Desire și ISJ Cluj. 

 

 

ACTIVITATEA 5. ACTIVITĂȚI DE 
DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ 

S-au pus în funcțiune acordurile de 
parteneriat încheiate între organizații 
neguvernamentale și instituții publice și s-
au încheiat acordurile de colaborare între 
Fundația Desire, ISJ Cluj și 10 școli în vederea 
derulării activităților de proiect. În vederea 
asigurării vizibilității organizațiilor 
implicate în proiect s-a creat pagina de 
internet pentru Asociația Coastei, și pagina 
de Facebook  a proiectului.  

Pe aceste interfețe, precum și pe pagina de 
internet a Fundației Desire se publică lunar 
informații despre proiect în limbile română 
și engleză prin buletinele informative.  

S-a elaborat și s-a tipărit afișul și broșura 
proiectului, și s-a început distribuirea 
acestora la întâlnirile organizate prin 
proiect, la școlile unde se desfășoarea 
activitățile de Școală după Școală, la 
partenerii implicați în proiect, și în 
comunitățile din Pata Rât.  

În iunie și iulie 2015 am derulat o serie de 
activități din cadrul campaniei de 
strângere de fonduri:  

► O întâlnire de pregătire a campaniei de 
strângere de fonduri în casa comunitară din 
Pata Rât cu participarea echipelor 
Fundației Desire și Asociației Coastei 

► Elaborarea  planului de campanie de 
strângere fonduri. 

► Promovarea proiectului ROMEDIN prin 
acțiunea Day 15, în cadrul  unui eveniment 
care a avut loc în data de 20 iunie și care și-
a propus ca ediția din iunie a inițiativei, 
realizată în cadrul evenimentului Cluj Never 
Sleeps, să vină în sprijinul proiectului 
ROMEDIN. În cadrul evenimentului „Day 15 
Beach Party for a cause” au fost încurajate 
donații dedicate pentru susținerea 
financiară a transportului copiilor cu 
domiciliul în Pata Rât, componentă 
esențială a participării lor la programele 
Școală după Școală și la atelierele de la 
Casa Tranzit. Pregătirea unei  propuneri de 
sponsorizare, trimis la câteva firme din Cluj.  

►În luna iulie am înscris proiectul 
ROMEDIN la Swimathon 2015 sub egida 
"Educație fără segregare. Înotăm pentru 
ROMEDIN", desfășurat în data de 11 iulie 
2015. Din partea ROMEDIN au participat 
două echipe (înotătorii fiind Zsiga Claudia 
Linda, Simon Cristian Mihai, Runcan Adela, 
Vincze Eniko, Ciotlăuș Simona, Greta 
Alexandru, Boldijar Sebastian, Sfaiț Alex, 
Szabo Darius, Szabo Andrei, Balint 
Alexandru, Zsiga Silviu), respectiv Adrian 
Dohotaru, înotător individual. 

http://coastei-ro.eu/
http://coastei-ro.eu/
https://www.facebook.com/romedinproject
https://www.facebook.com/romedinproject
http://www.desire-ro.eu/?p=1349#more-1349
http://www.desire-ro.eu/?p=1349#more-1349
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ACTIVITATEA 6. ACTIVITĂȚI DE 
INFORMARE ȘI PUBLICITATE DESPRE 
PROIECT ȘI DESPRE FONDUL ONG 

Proiectul se promovează prin pagina de 
Facebook a proiectului, precum și prin 
paginile proiectului realizate în limbile 
română și engleză postate pe paginile  de 
internet ale Asociației Coastei și Fundației 
Desire, unde se publică informații despre 
proiect, precum și informații legate de 
domeniul acestuia. Proiectul a fost 
promovat în comunitățile din Pata Rât, în 
rândurile cadrelor didactice de la școlile 
implicate, și în rândurile directorilor de școli 
și inspectorilor școlari.  

► Au apărut articole de informare în presa 
locală pe baza comunicatului de presă 
despre derularea proiectului 

► Au fost publicate în două limbi 11 numere 
ale  buletinului informativ 

► Au fost tipărite afișul și broșura 
proiectului 

►A fost pregătit spre publicare un material 
pentru revista Gazeta de Artă Politică din 
București despre atelierul de educație 
vizuală și despre atelierul de teatru 
comunitar. Acest material a fost tradus și 
publicat și în limba maghiară în numărul din 
luna iulie a ziarului "Igen, tessék!"  

►În această perioadă, membrii echipei de 
proiect au participat la două emisiuni ale 
Programului Transilvania Policromă al TVR 
Cluj.  

https://www.facebook.com/romedinproject?fref=ts
https://www.facebook.com/romedinproject?fref=ts
http://www.desire-ro.eu/?cat=25
http://www.desire-ro.eu/?cat=29
http://www.desire-ro.eu/?cat=30
https://www.scribd.com/doc/262395550/Gazeta-de-Arta-Politica-no-9
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Expoziție  
Atelier de educație  
vizuală, cu Dénes Miklósi,   
Csala Hermina, și Marika  
Miklósi, 13.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Vorbește despre tine - Spectacol           
te               Atelier de teatru comunitar, cu                                         
Leta          Leta Popescu, Lolo Maxim  
                   și Feró Sinkó, 13.06.2015. 
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ACTIVITĂȚI ROMEDIN LA 
ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR 
2015/2016 

 

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare 

Proiectul ROMEDIN nu și-a propus să se 
implice în procesul de înscriere a copiilor în 
școli. Totuși, pe fondul parteneriatului între 
Fundația Desire și ISJ Cluj, la începutul lunii 
martie am sesizat inspectoratul în legătură 
cu faptul că str. Platanilor (noul nume al 
străzii Pata Rât) nu este arondată nici unei 
școli din Cluj-Napoca in sistemul de 
circumscripții făcut public la începutul 
înscrierii în clasa pregătitoare. Pe această 
listă,1 pe care Pata Rât-Dallas este arondată 
Școlii Gimnaziale Alexandru Vaida Voevod, 
iar strada Cantonului aparține de Școala 
Gimnazială Traian Dârjan, adresa str. 
Platanilor (Pata Rât)-case modulare nu este 
menționată. Strada Coastei (care azi, 
oficial, poartă un alt nume), strada de unde 
au fost evacuate familiile cu domiciliul 
actual pe str. Platanilor-case modulare, a 
fost arondată Liceului de Arte Plastice 
Romulus Ladea (mai precis Școlii Generale 
Simion Bărnuțiu, comasată cu Liceul de 
Arte Plastice).2  

                                                 
1 
http://www.isjcj.ro/htm/2015/Cls_pregatitoare
_2015/Circumscriptii_2015/Circumscriptii%20pr
egatitoare_romana_2015.pdf 

2 Această unitate de învățământ a refuzat să 
găzduiască programul Școală după Școală a 
proiectului ROMEDIN dedicat copiilor cu 

Dar în acest an, la încheierea etapei doi a 
înscrierii în clasa pregătitoare, acest liceu a 
renunțat la clasa pregătitoare care i-a fost 
alocată, și prin asta a renunțat la a mai 
organiza învățământ primar și gimnazial în 
cadrul acestei unități școlare.  

Datorită acestei situații structural-
instituționale, câțiva copii cu domiciliul pe 
str. Platanilor-case modulare au rămas 
neînscriși în clasa pregătitoare. În acest 
sens, ne-au fost semnalate de către părinți 
5 cazuri, iar noi, Fundația Desire ne-am 
adresat și în scris inspectoratului școlar, 
sesizând că situația creată datorită 
factorilor identificați și descriși mai sus este 
o situație de discriminare instituțională. Pe 
această bază am solicitat inspectoratului să 
identifice școlile din Cluj-Napoca la care au 
mai rămas locuri libere în clasa 
pregătitoare. Ne-au fost indicate 
următoarele școli: Iorga din cartierul Iris (la 
o distanță de 9 km), Horea/structura din 
cartierul Gruia (la o distanță de 10 km), 
Goga din cartierul Mănăștur (la o distanță 
de 14 km), școala Titulescu (la o distanță de 
6,5 km) și școala Brâncuși din capătul 
cartierului Gheorgheni (la o distanță de 9 
km). Reacția noastră și a părinților la aceste 
propuneri a fost că majoritatea școlilor nu 
pot fi soluții reale pentru situația acestor 
copii, căci ele sunt prea departe de zona 

                                                                         
domiciliul în Pata Rât, precum și altor copii din 
medii dezavantajate. Directorul școlii a formulat 
argumentul său în diverse feluri, printre ele 
astfel: "Școala noastră face artă, și nu 
incluziune."  



 
 
 

 

13 

Pata Rât, astfel încât doar ultimele două 
școli pot fi luate în considerare din punctul 
de vedere al accesibilității, mai ales în 
condițiile în care înscrierea în aceste școli 
va fi sprijinită prin asigurarea transportului. 
În urma discuțiilor noastre cu direcțiunile 
acestor școli, Școala Brâncuși, precum și 
Liceul Pedagogic Gheorghe Lazăr au fost 
dispuse să suplimenteze locurile lor în 
clasele pregătitoare, astfel încât s-a 
rezolvat înscrierea a 3 dintre cei cinci copii.  

În vederea rezolvării situației celor doi copii 
rămași neînscriși, ne-am adresat din nou 
inspectoratului școlar, de această dată cu 
referire la prevederile "Procedurii de 
înscriere a copiilor care nu au fost înscriși în 
clasa pregătitoare în nicio unitate de 
învățământ"3, care prescriu că în ultima 
etapă a procesului de înscriere 
inspectoratul școlar trebuie să soluționeze 
"oricare altă situație referitoare la 
înscrierea în învățământul primar, având în 
vedere, cu prioritate, interesele 
educaționale ale copilului." În ultimele zile 
ne-am adresat și Ministerului Educației 
Naționale pentru a solicita sugestii cu 
privire la modalitatea de soluționare a 
acestui caz. În dimineața zilei de 15 
septembrie 2015 copiii au putut să meargă 
la școală.   

 

 

                                                 
3http://www.isjcj.ro/htm/2015/Cls_pregatitoar
e_2015/Documente/Procedura%203205_clasa_
pregatitoare_2015.pdf  

După două săptămâni, timp în care 
Asociația Coastei a încercat (fără succes) să 
găsească soluții pentru asigurarea 
transportului școlar pentru acești copii, în 5 
octombrie 2015 am depus o cerere 
formulată și semnată de părinți și susținută 
de proiectul ROMEDIN către Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca, în care am cerut 
susținerea de către autoritățile locale, "prin 
extinderea transportului de elevi asigurat 
prin compania publică de transporturi, 
desegregarea școlară, și participarea 
școlară a cât mai mulți copii din Pata Rât în 
cât mai multe școli din Cluj-Napoca." 

 

Înscrierea copiilor la liceu  

Doi absolvenți ai clasei a opta, participanți 
la Atelierul de teatru comunitar derulat prin 
proiectul ROMEDIN, cât şi la programul 
ROMEDIN din cadrul şcolilor în care au 
încheiat gimnaziul, au fost susținuți de 
echipa de proiect care a lucrat cu ei în 
efortul lor de a se înscrie la secția de actorie 
a Liceului de Coregrafie şi Arta Dramatică 
Octavian Stroia din Cluj-Napoca. Ei au luat 
note foarte bune la proba de aptitudini, iar 
după derularea examenelor naționale s-au 
înscris la acest liceu pe locurile pentru romi, 
fiind acum liceeni în cadrul instituției.  

Cu această ocazie ne-am documentat în 
legătură cu distribuirea locurilor pentru 
romi la licee în perioada dintre cele două 
etape ale admiterii la liceu. Şi elevii din 
clasele gimnaziale terminale (clasele a 7a şi 
a 8a) înscrişi în ROMEDIN au fost informați 
cu privire la procedura de înscriere la liceu 
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sau şcoli profesionale pe locurile de romi, 
mulți dintre aceştia optând pentru ele în 
vederea continuării studiilor. Locurile 
pentru romi la liceu sunt și rămân locuri 
pentru romi și în etapele a doua şi a treia a 
admiterii, chiar dacă procedura de 
organizare a admiterii în liceu nu 
menționează acest lucru în mod explicit 
(dar nici nu o neagă în mod explicit). În 
principiu, aceste locuri nu trebuie și nu pot 
fi (re)distribuite copiilor ne-romi dacă ele 
nu sunt ocupate în prima etapă de către 
romi, ele trebuie deci menținute până la 
etapa a treia (și nu doar în cazul liceelor 
tehnologice și tehnice, ci în cazul tuturor 
liceelor).      

 

Înscrierea absolvenţilor de liceu la 
facultate  

Două absolvente de clasa a 12-a, eleve ale 
Colegiului Economic, beneficiare ale 
meditațiilor oferite prin proiectul 
ROMEDIN, au luat cu succes examenul de 
bacalaureat. Ele au candidat la Facultatea 
de Științe Politice a Universității Babeș-
Bolyai. Membrii echipei noastre le-au 
susținut în efortul lor de pregătire a 
scrisorilor de intenție.  În momentul de față 
ele sunt studente în anul întâi la 
specializarea de administrație publică.  

 

 

 

 

Organizarea grupurilor de copii, 
beneficiari ai proiectului ROMEDIN 

În perioada 28 septembrie 2015 - 15 martie 
2016 copiii vor beneficia de serviciile 
proiectului ROMEDIN (transport, masă și 
suport educațional), după cum urmează: 

Programul Școală după Școală (28 
septembrie 2015 - 28 februarie 2016):  

► Școala Generală Ion Agârbiceanu:  29 
elevi (21 din Pata Rât, 8 din alte zone) 

► Școala Generală Traian Dârjan: 27 elevi, 
din care 23 din Pata Rât și 4 din alte zone (la 
care se adaugă: 76 elevi din clasele I-IV, 
activități de dezvoltare personală; precum 
și 28 elevi din clasele VII-VIII, activități de 
educație civică)   

► Școala Generală Vaida Voevod: 29 elevi 
(8 din Pata Rât, 21 din alte zone) 

► Colegiul Tehnic Anghel Saligny: 11 elevi 
(5 din Pata Rât, 6 din alte zone) 

► Colegiul Tehnic Ana Aslan: 60 elevi (1 
elev din Pata Rât, 59 din alte zone) 

► Colegiul Economic (liceeni): 11 elevi (5 
elevi din Pata Rât, 6 din alte zone) 

Total:  

► 167 elevi (63 elevi din Pata Rât, și 104 din 
alte zone) în programul Școală după Școală 

► 104 elevi din Pata Rât și Someșeni (în 
cadrul programului normal de școală, 
activități de dezvoltare personală și 
educație civică) 

Total: 271 elevi 
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Grupurile s-au organizat pe baza 
experiențelor din anul șolar trecut, astfel 
încât avem școli unde criteriul de 
constituire a grupurilor s-a modificat (de 
exemplu, elevii ROMEDIN au fost preluați 
în programul existent de Școală după 
Școală al învățătorilor lor de la clasă). 
Orarul a suferit și el modificări într-o școală 
datorită lucrărilor de construcții care 
afectează starea clădirii și sălile de clasă 
accesibile. În școala unde Primăria continuă 
să asigure masă pentru un anumit număr 
de copii, iar o altă organizație oferă copiilor 
sprijin educațional de după masă, proiectul 
ROMEDIN și-a restrâns programul de 
Școală după Școală la nivelul câtorva clase 
primare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Tranzit  

► Atelierul de teatru comunitar: 22 tineri 
(3 octombrie 2015 - 15 martie 2016) 

► Atelierul de educație vizuală: 15 copii (3 
octombrie - 15 decembrie 2015), urmând ca 
din ianuarie 2016 (ultima grupă a atelierului 
de educație vizuală) să se înscrie alți 15 
copii   

Total: 52 copii și tineri  
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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-educaţionale pentru 

incluziunea romilor" (ROMEDIN - Educaţie 

pentru incluziune și dreptate socială) 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 

necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-

2014. 

 

 

Suport tehnic, Fundaţia Desire: 

Noémi Magyari, asistent manager proiect 

Daniela Stoica, PR proiect 
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