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REZUMAT DESPRE REZULTATELE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI  

PERIOADA 15 SEPTEMBRIE 2014 – 15 APRILIE 2015 

 

 

Proiectul SERVICII SOCIO-EDUCAȚIONALE PENTRU INCLUZIUNEA ROMILOR este finanțat prin 
granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG, Componenta 4. Servicii sociale și de bază. El 
se derulează în Cluj-Napoca între 15 septembrie 2014 - 14 martie 2016. ROMEDIN susține și 
promovează educația pentru incluziune și dreptate socială: (1) oferă servicii socio-educaționale 
pentru copii și familii din comunitățile marginalizate din zona Pata Rât a municipiului Cluj-
Napoca; (2) dezvoltă rețeaua clujeană a școlilor incluzive în vederea susținerii desegregării 
socio-teritoriale a zonei. Promotorul proiectul este Fundația pentru Deschidere și Reflecție 
Socială, partenerii săi organizaționali fiind 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 Cluj-
Napoca, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Bugetul total al 
proiectului este de 249,947.00 euro, din care 24,994.70 euro co-finanțare din partea Primăriei 
Cluj-Napoca. Echipa proiectului include 62 de persoane.  

Prin proiectul ROMEDIN Fundația Desire și partenerii săi mizează pe capacitatea școlilor de a 
îndeplini un rol public în promovarea dezvoltării incluzive și coezive a societății locale. 
ROMEDIN capacitează organizații civice locale (printre ele o nouă organizație grassroots de 
romi, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei) în vederea implementării, în parteneriat cu 
instituții publice locale, a unui model inovator de intervenție cu scopul de a reduce efectele 
structurale ale marginalizării sociale asupra participării școlare. ROMEDIN își propune să 
genereze schimbări instituționale durabile în domeniul educației școlare ca instrument al 
incluziunii sociale, iar prin programele de educație non-formală dorește să utilizeze mijloace ale 
creației artistice participative prin care să articuleze mesaje sociale venite dinspre copiii şi 
adolescenții din Pata Rât. Dincolo de serviciile socio-educaționale oferite familiilor vulnerabile 
în timpul proiectului, prin strategia rețelei de școli incluzive pe care o va elabora și promova, 
ROMEDIN contribuie la punerea în practică a recomandărilor din documentul "Cluj 2020 - oraș 
incluziv" și a propunerilor de sinergizare între direcțiile de dezvoltare, formulate în contextul 
elaborării Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020. 

 

 

http://www.desire-ro.eu/?p=1222#more-1222


2 

 

În perioada 15 septembrie 2014 – 15 aprilie 2015 rezultatele implementării proiectului 
ROMEDIN au fost următoarele: 

 

Activitatea 0. Activități de management  

Coordonarea administrativă, financiară şi profesională a derulării proiectului asigurată de 
Fundația Desire. 

 

Activitatea 1. Re-evaluarea nevoilor educaționale din comunitățile marginalizate de romi, și 
urmărirea schimbărilor de-a lungul proiectului 

Activitatea s-a derulat prin echipele de implementare ale Fundației Desire și a Asociației 
Comunitare a Romilor din Coastei. 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. Din această Activitate a 
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" (fragmente aici și aici),  precum și documentul "Conceptul cadru al Programului 
Școală după Școală ROMEDIN" (fragmente aici), dar și  consimțămintele semnate de părinții 
care și-au înscris copii la programele Activității 2, precum și 10 Acorduri de colaborare semnate 
cu școlile participante la activitățile proiectului care reglementează cadrele organizatorice ale 
fiecărei activități pentru care au optat școlile respective.     

 

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  șase școli (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. Echipa programului de școală după școală include 38 de cadre didactice. S-a 
început derularea activităţii acestui program (Activitatea 2.1), implicând în total 291 copii de le 
nivel primar, gimnazial și liceal. Dintre ei, 176 de copii sunt 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 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 

http://www.desire-ro.eu/?p=1191
http://www.desire-ro.eu/?p=1197
http://www.desire-ro.eu/?p=1160
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normal de la Școala Dârjan care școlarizează copii din Pata Rât și din Someșeni. 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 este evaluat în permanență 
prin implicarea Inspectoratului Școlar Județean Cluj (împreună cu echipa Fundației Desire) care 
în această perioadă a găzduit două întâlniri între cadre didactice de la școli, inspectori școlari și 
echipele de implementare ale Fundației Desire și Asociației Comunitare a Romilor din Coastei. 
Echipa de implementare a Asociației Coastei are un rol crucial în derularea acestor activități,  
mediind, împreună cu echipa Fundației Desire, relațiile între școli și familii.  

Tot în această perioadă s-a pregătit și s-a început derularea activităţilor de educaţie non-
formală pentru copii şcolarizaţi şi neşcolarizaţi din zona Pata Rât la Casa Tranzit (Activitatea 
2.2), care 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 (fragmente din activitățile 
Atelierului aici). În perioada raportată 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 educație vizuală. Ei au beneficiat de masă, transport și suport educațional aferent 
celor două ateliere. La această activitate participă și echipa de implementare a Asociației 
Coastei și a Fundației Desire, organizatorul său principal fiind Fundația Tranzit.   

 

Activitatea 3. Servicii socio-educaționale pentru prevenirea abandonului școlar 

Activitatea este derulată de Asociația Artemis. În vederea formării cadrelor didactice de la 
şcolile participante la proiect cu privire la identificarea riscurilor de abandon şcolar şi modalităţi 
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 părinţilor şi managementul cazurilor cu risc de abandon. Au fost informate 36 de 
familii despre modalităţi de prevenire a abandonului școlar si violenţei în școli. Au fost evaluate 
în profunzime patru cazuri sub risc de abandon, s-au ținut 23 ședințe de consiliere cu părinţi și 
opt 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 (cum este Direcția de Asistență Socială și Medicală a 
Primăriei Cluj-Napoca, în a căror evidenţă figurează copiii sub risc de abandon școlar). 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 acţiuni de prevenire a violenţei între egali 
prin metoda teatrului forum. S-au desfășurat discuții în școli cu privire la posibilitatea derulării 
acţiunilor de prevenire a abuzului sexual în rândurile copiilor de la ciclul primar și gimnazial. 

 

http://coastei-ro.eu/?p=220
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Activitatea 4. Crearea și funcționarea rețelei de școli incluzive în orașul Cluj 

În cadrul Activității 4.1, coordonată de Fundația Desire, 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, și după elaborarea conceptului și cuprinsului Strategiei rețelei clujene a școlilor 
incluzive au fost  dezvoltate mai multe capitole ale Strategiei înspre fundamentarea obiectivelor 
strategice și a planurilor de măsuri care să asigure incluziunea școlară a copiilor din medii și 
zone de locuire defavorizate. Strategia își propune să promoveze înțelegerea școlilor și 
educației incluzive, ca o strategie ce pune în mișcare la nivelul întregului oraș un set de 
mecanisme și servicii capabile să asigure accesul la educație de calitate ca serviciu public și 
drept social al persoanelor aparținând unor grupuri 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 precum este zona Pata Rât). Strategia identifică măsuri de susținere a școlilor 
din rețeaua școlilor incluzive pentru ca ele să dobândească recunoaștere profesională și sprijin 
financiar/material din partea sistemului de învățământ și din partea administrației publice 
locale în vederea asigurării accesului și participării la educație de calitate a copiilor aparținând 
unor grupuri defavorizate.   

Activitatea 4.2 este derulată de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității 
Babeș-Bolyai. Pe baza Activității 1 s-a început derularea Activității 4.2 prin contactarea școlilor 
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 școlile Alexandru Vaida Voevod, 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. 

   

Activitatea 5. Activități de dezvoltare organizațională 

Activitatea este derulată prin echipa de implementare a Fundației Desire și a Asociației Coastei. 
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 zece 
școli în vederea derulării activităților de proiect, prin care se dezvoltă capacitatea de acționare a 
organizațiilor și instituțiilor în rețea.  Pe lângă cele șase școli la care se derulează programul 
școală după școală, școlile noastre colaboratoare pe Activitatea 4.1 (dezvoltarea rețelei școlilor 
incluzive) sunt și Colegiul Național Pedagogic "Gheorghe Lazăr", Școala Gimnazială "Horea", 
Școala Gimnazială Nicolae Iorga și Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai" (la cel din urmă derulăm și 
Activitatea 4.2 a proiectului). 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. Cu același scop s-a 
elaborat și s-a tipărit afișul și broșura proiectului, și s-a început distribuirea acestora la 

http://coastei-ro.eu/?p=220
https://www.facebook.com/romedinproject?fref=ts
http://www.desire-ro.eu/?p=1160
http://www.desire-ro.eu/?cat=25
http://www.desire-ro.eu/?cat=26
http://www.desire-ro.eu/?cat=29
http://www.desire-ro.eu/?cat=30
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întâlnirile organizate prin proiect, la școlile unde se desfășoară activitățile de școală după 
școală, la partenerii implicați în proiect, și în comunitățile din Pata Rât. În ceea ce privește 
aspectele administrative și financiare ale proiectului, Fundația Desire oferă asistență tehnică 
Asociației Coastei.  

 

 Activitatea 6. Activități de informare și publicitate despre proiect și despre Fondul ONG 

Activitatea este derulată de echipa de implementare a Fundației Desire, cu participarea 
celorlalte organizații și instituții partenere. 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 6 
numere ale  buletinului informativ, au fost tipărite afișul și broșura proiectului,  și 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.  
 

http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/LANSAREA_PROIECTULUI_ROMEDIN_4.pdf
http://artapolitica.ro/?p=1933

