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AGENDA ATELIERULUI

1. Introducere (Enikő Vincze și gLOC, www.gloc.ro)

2. Prezentarea proiectului “Preparatory Phase Model Project: Making the 

Most of EU Fund for Sustainable Housing and Inclusion of Disadvantaged 

Roma (Explicitly but not Exclusively Targeted) in Cluj Metropolitan Area”, 
implementat de primăria Cluj-Napoca și Programul de Dezvoltare al 
Națiunilor Unite, cu sprijinul Open Society Institute (Gabriella Tonk, 
coordonator proiect)coordonator proiect)

2. Prezentarea schiței sub-proiectului educațional din cadrul pachetului 
proiectului integrat de locuire dedicat locuitorilor din zona Pata Rât 
(Enikő Vincze și Fundația Desire)

3. Propuneri privind unele mecanisme instituționale de promovare a 
desegregării școlare (Mircea Bertea, director Colegiul Național Pedagogic 
“Gheorghe Lazăr”, Cluj)

4. Discuții privind propunerile de mai sus (comentarii, propuneri, implicare)

5. Plan de acțiune/ colaborare în vederea scrierii sub-proiectului 
educațional



“Preparatory Phase Model Project: Making the Most of EU Fund for 

Sustainable Housing and Inclusion of Disadvantaged Roma (Explicitly but not 

Exclusively Targeted) in Cluj Metropolitan Area” 

Trei obiective:

- coaching pentru dezvoltare

- cercetare

- elaborare pachet proiect pilot 

Pachetul proiectului pilot integrat de locuire adresat locuitorilor 
din Pata Râtdin Pata Rât

1. Locuire

2. Ocupare

3. Servicii sociale 

3.1. Educaționale

3.2. Medicale

3.3. Maternale

3.4. Capacitare “comunitară”



Componenta educațională a 
proiectului integrat de locuire

Obiective

I. Contribuție la înțelegerea PROBLEMEI LOCUIRII ȘI NEVOII DE 
DESEGREGARE: dezvoltare bazată pe drepturi și incluziune socială,
acces și participare, abordare integrată cu măsuri de desegregare și 
integrare spațială   

II. Susținerea celorlalte componente ale proiectului integrat (locuire, 
ocupare, servicii sociale) prin CAMPANIE PENTRU CLUJUL INCLUZIVocupare, servicii sociale) prin CAMPANIE PENTRU CLUJUL INCLUZIV

III. Înființarea și susținerea unei REȚELE ȘCOLARE PENTRU EDUCAȚIE 
INCLUZIVĂ 

Coordonare:

FUNDAȚIA DESIRE

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “GHEORGHE LAZĂR“

ȘCOALA DOCTORALĂ “PARADIGMA EUROPEANĂ”, UBB 



I. PROBLEMA LOCUIRII ȘI 

SEGREGĂRII - (a) Segregarea rezidențială 

1. Politica locuirii în România post-socialistă: privatizare, construcții și repartizare 
locuințe sociale, tranzacții imobiliare, piață rezidențială, sărăcie  

2. Formarea locuirii segregate în Pata Rât:

- Dallas și rampa de gunoi (din anii 1970): căutarea unor resurse de venit și a 
unei locuiri accesibile/ ieftine; consecințe: condiții de locuire minimală, 
locuire informală/semi-ilegală, dependență, exploatare, invizibilitate,  câțiva locuire informală/semi-ilegală, dependență, exploatare, invizibilitate,  câțiva 
copii înscriși la școala Dârjan, la grădinița Țara Minunilor și la grădinița 
privată a Fundației Pro Roma

- Strada Cantonului: după 2000, evacuări din diverse zone ale Clujului, 
aprobări de la primărie pentru cc. 70 de căsuțe, cu contracte pe perioade 
scurte + stabilire informală (azi, 130 de familii); consecințe: locuire foarte 
săracă, mai multe grupuri de interese aflate în conflict, activități subterane, 
locuire informală/semi-ilegală, copii înscriși la școala Dârjan, la grădinița Țara 
Minunilor și școala specială de pe strada București 

- Noul Pata Rât, “Colina Verde”: evacuarea din decembrie 2010 de pe strada 
Coastei, 76 de familii; consecințe:  probleme privind participarea școlară, 
accesul la locuri de muncă, îmbolnăviri 



I. PROBLEMA LOCUIRII ȘI 
SEGREGĂRII - (a) Segregarea rezidențială/ continuare

Izolare, toxicitate/ zonă industrială, stigmatizare, 
sărăcie acută, nesiguranță, ilegalitate creată 
și/sau tolerată de autorități și exploatată de 
întreprinzătorii din industria deșeurilor și 
economia subteranăeconomia subterană

Segregare rezidențială:

- Manifestarea excluziunii sociale

- Producerea excluziunii sociale 



I. PROBLEMA LOCUIRII ȘI 
SEGREGĂRII – (b) Segregarea școlară

Condiționare reciprocă 
Segregarea rezidențială � segregarea școlară (acces și participare, calitatea educației, performanțe școlare, 

abandon școlar, nivel educațional) 
Segregarea școlară �segregare rezidențială
Sărăcie, stigmatizare, șanse inegale reproduse inter-generațional 
Temeri reciproce: populația mainstream și grupurile vulnerabile/ comunitățile marginalizate/ grupurile 

dezavantajate

Politici educaționale
Constituția:  dreptul la învățământul obligatoriu pentru toți cetățenii României (și nu numai), drepturile 

persoanelor aparținând minorităților naționale 
Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale (1995)
Minorități naționale/ drepturi culturale și lingvistice (recunoașterea romilor, măsuri afirmative/locuri speciale) 
Grupuri dezavantajate/ acces la educație de calitate și participare școlară (A doua șansă, programe PHARE)
Mediatorul școlar și inspectorul pentru romi (a doua parte a anilor 1990 și 2007/2008) 
Grădiniță estivală (notificarea ministerială nr. 42047/2007)
Mediatorul școlar și inspectorul pentru romi (a doua parte a anilor 1990 și 2007/2008) 
Grădiniță estivală (notificarea ministerială nr. 42047/2007)
Predarea limbii romani și istoria romilor (din 1998), învățământul în limba romani 
Notificări ministerială nr. 29323/ 2004 și Ordononța ministerială nr. 1540/2007 privind segregarea școlară ca o 

formă gravă de discriminare 
Ordonanță ministerială 3774/2008 privind educația interculturală (gimnaziu) și educația pentru drepturile 

omului (liceu)
Legea educației 1/2011, printre principii: echitate, incluziune socială, școală după școală 

Practici cotidiene
Școli de elită și școli de cartier (insuficienta recunoaștere a muncii cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile) 
Teama de romi (“părinții își retrag copiii”) 
Copii cu “cerințe educaționale speciale”
Predarea limbii romani (mascarea segregării) 
Educație interculturală (multiculturalism și mai puțin interculturalism) 
Educație pentru drepturile omului (mai mult drepturi civice, politice, culturale, și mai puțin drepturi socio-

economice) 
Înscrierea la școli și “orientarea” școlară
Statutul mediatorului școlar 



II. CAMPANIE 
PENTRU CLUJUL INCLUZIV

Obiectiv: 
Sensibilizarea populației Clujului față de cauzele și consecințele inegalităților sociale 
Combatarea rasismului anti-țigănesc și a practicilor segregaționiste și discriminatorii din 

rândurile populației majoritare, inclusiv din partea instituțiilor publice (administrative, 
școlare, medico-sanitare)

Contribuție la creșterea gradului de participare a cetățenilor la luarea deciziilor care îi 
privesc 

Activități:Activități:
- Formare/training adresat personalului  administrativ, școlar și medico-sanitar, precum și 

angajatorilor (elaborare ghiduri și formare pe următoarele teme: drepturile omului, 
incluziune socială, dezvoltare participativă – cu participarea cadrelor didactice din 
școlile și universitățile clujene) 

- Producerea și diseminarea materialelor de campanie (afișe, fluturași, artă stradală, 
pagină internet, facebook, video, ziar – cu participarea locatarilor din Pata Rât, unor 
artiști, a cadrelor didactice, elevilor și părinților din școlile și universitățile clujene, 
precum și a reprezentanților organizațiilor civice din domeniu și ai administrației locale)

- Focus grupuri și Forumuri sociale pe tema locuirii integrate (derulate în diverse cartiere 
ale Clujului cu participarea locatarilor din Pata Rât, a cadrelor didactice din școlile și 
universitățile clujene, precum și a reprezentanților organizațiilor civice din domeniu și ai 
administrației locale)



III. REȚEA ȘCOLARĂ 
PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

Obiective:
Promovarea și implementarea educației interculturale, a educației pentru drepturile omului și pentru 

incluziune socială
Îmbunătățirea accesului la educație de calitate și eliminarea abandonului școlar în cazul persoanelor 

aparținând unor grupuri sociale dezavantajate
Asigurarea șansei învățării pe tot parcursul vieții

Activități:  
1. Pachet de sprijin financiar pentru copiii din Pata Rât care frecventează școala (autobus, mâncare, 

rechizite, haine, bursă de merit)
2. Pachet de sprijin financiar pentru dezvoltarea infrastructurală a școlilor participante la proiect (extinderi 

și dotări săli, dotări cu echipamente, cărți, materiale educaționale etc)
2. Pachet de sprijin financiar pentru dezvoltarea infrastructurală a școlilor participante la proiect (extinderi 

și dotări săli, dotări cu echipamente, cărți, materiale educaționale etc)
3. Reabilitarea, modernizarea și echiparea unei clădiri cu destinația unui Centru de Zi pentru Educație 

Incluzivă 
4. Parteneriat / Memorandum de înțelegere încheiat între școlile participante în proiect, ISJ, primărie și 

organizații civice participante în proiect cu privire la derularea proiectului, precum și la mecanismele 
instituționale menite să asigure educația incluzivă (vezi propuneri Mircea Bertea) 

5. Școală după școală (în școlile participante la proiect unde sunt înscriși copii romi din Pata Rât) 
6. Consiliere individuală pentru părinți și copii (psihologică, educațională) la școlile participante și la 

Centrul de Zi
7. Programe pentru părinți majoritari și minoritari la școlile participante la proiect și la Centrul de Zi 
8. Formare pentru cadre didactice la Centrul de Zi: educație pentru interculturalitate, drepturile omului și 

incluziune socială (ghiduri, programe acreditate oferite în întreaga rețea școlară din orașul Cluj)
9. Programe educaționale pentru copii și adulți care au abandonat școala la școlile participante și la 

Centrul de Zi (programul A doua șansă la fiecare nivel; consiliere psihologică, educațională și 
ocupațională;  informare și mediere educațională și ocupațională)  

10. Educație informală pentru copii (în școlile participante la proiect unde sunt înscriși copii romi din Pata 
Rât, și/ sau în Centrul de Zi)



III/9. Educație informală  pentru copii 
Obiective: 
Crearea unor ocazii prin care copiii dezavantajați pot socializa 

cu alți copii din oraș și prin care au posibilitatea de a se 
afirma și de a fi recunoscuți 

Apropierea copiilor de etnie și statut socio-economic diferit
Cultivarea stimei de sine și încrederii în sine, precum și a 

încrederii reciproce

Activități:
• Ateliere de creație artistică: teatru, desen, dans și muzică
• Spectacole prezentate în orașul Cluj cu diferite ocazii, dar și 

în afara Clujului  
• Cluburi sportive 
• Tabere interculturale 


