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Consolidarea parteneriatelor colaborative pentru un
Cluj mai bun pentru toți.

COLABORAREA
CLUJEANĂ





stimați cititori,

Bine ați venit la cea de-a V-a ediție a buletinului informativ „Colaborarea Clujeană”,
dezvoltat în cadrul Meselor Rotunde Clujene ale proiectului CHAMPIONs. 

În fiecare lună, „Colaborarea Clujeană” vă aduce informații despre evenimente din Cluj,
Europa și din întreaga lume, de interes pentru toți partenerii meselor rotunde, precum și
actualizări cu privire la viitoarele Mese Rotunde Clujene, rapoarte ale acestora și știri
despre proiecte actuale, cursuri și conferințe care ar putea fi de interes. Această ediție
conține și o serie de interviuri cu parteneri, de interes pentru dumneavoastră!

De asemenea, vă invităm să ne împărtășiți și noutățile dumneavoastră referitoare la
evenimente, proiecte aflate în desfășurare, cursuri, publicații și rapoarte pe care doriți să le
împărtășiți partenerilor de la masele rotunde, și nu numai. 

Buletinul informativ poate fi distribuit pe scară largă - inclusiv colegilor și partenerilor - și
este destinat să contribuie la îmbunătățirea schimbului de informații. Sperăm că acest
buletinul informativ va fi de interes și că îl veți citi cu plăcere!

Echipa Editorială & Secretariatul Meselor Rotunde Clujene
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Cluj Forum 2021 s-a adresat publicului larg
interesat de tema educației și bunăstării tinerilor,
profesioniștilor (reprezentanți ai ONG-urilor,
psihologi, asistenți sociali, lucrători de tineret,
consilieri școlari, etc.), tinerilor (14-25 de ani),
profesorilor, educatorilor și părinților. 
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EVENIMENTE

În perioada 18-19 mai 2021, partenerii Meselor Rotunde Clujene au organizat evenimentul „Cluj Forum
2021”, o platformă de dezbatere asupra experiențelor și perspectivelor, inițiativelor de succes și bunelor
practici în lucrul cu tinerii din Cluj. Evenimentul, care a avut loc online pe parcursul a două zile, a avut scopul
de a crea un context în care cei mai relevanți actori sociali în domeniul educației incluzive și al bunăstării
tinerilor să ofere ateliere destinate beneficiarilor, discuții cu publicul și prezentări. 

Tinerii se află de multe ori în situații de vulnerabilitate,
uneori pentru că nu au acces la informații, nu pot încă
discerne suficient sau sunt izolați. Condițiile
economice și sociale pot afecta nivelul lor de
dezvoltare a gândirii critice și de implicare civică. Cluj
Forum 2021 și-a propus să ofere un spațiu de discuție
despre prevenirea diferitelor fenomene negative în
rândul adolescenților (bullying, discriminare, abandon
școlar, abuz de droguri) și despre încurajarea unui rol
social activ încă din adolescență.    

CĂTRE CINE S-A ADRESAT CLUJ FORUM 2021? CARE AU FOST TEMELE ABORDATE LA CLUJ FORUM?

În ateliere destinate beneficiarilor reprezentanți ai
organizațiilor și instituțiilor din Cluj au abordat
tematici precum transformarea școlilor din Cluj în
spații incluzive și deschise spre diversitate, prevenirea
discriminării și a comportamentului de bullying,
gestionarea sănătoasă a emoțiilor, relațiilor și
problemelor cu care ne confruntăm zi de zi, precum și
îmbunătățirea stării de bine prin dezvoltarea
comportamentelor de grijă față de sine și ceilalți. 

Evenimentul a fost susținut de partenerii Meselor Rotunde Clujene, inițiativă dezvoltată în cadrul proiectului
european CHAMPIONs, care propune acțiuni concertate împotriva polarizării sociale și a extremismului în
România, Polonia, Ungaria și Germania. Direcția locală principală urmărită în cadrul acestui proiect în Cluj a
fost încurajarea colaborărilor instituționale locale pentru un climat social pozitiv și creșterea încrederii
publice.   

Evenimentul a fost co-organizat de instituțiile publice relevante, împreună cu reprezentanții societății civile,
organizații neguvernamentale a căror activitate se concentrează pe educația incluzivă și pe bunăstarea
tinerilor din Cluj-Napoca. Printre instituțiile și organizațiile care au susținut prezentări și ateliere pe parcursul
celor două zile se numără: Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Serviciul de Probațiune Cluj, Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere
Antidrog – Cluj, Departamentul de Sănătate Publică - Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale
Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul Român pentru Pace, Fundația Botnar, Centrul Cultural
Clujean, Organizația Minte Forte, Asociația Preventis, Fundația Inocenți, Simplon România, Paul Bercea
(trainer), Asociația CARE - Cetățeni Activi pentru Relații Etice, Asociația Beyond, Digital Lives – Platforma
pentru Cercetare, Educație și Intervenție. Puteți consulta întregul program al evenimentului aici. 

„Vă mulțumesc încă o dată pentru posibilitatea de a
participa la aceste activități și prezentări. Mă simt
mult mai bine informată și îmbogățită în urma
acestui eveniment." - Ana Micailciuc, profesor  

http://www.patrir.ro/ClujForum2021


COLABORAREA CLUJEANĂ

Dar...anii se scurg imperturbabil, îngeraşii devin îngeri şi odată cu aceasta le cresc aripile, doresc
independenţă, doresc să ia decizii proprii, doresc să-şi lărgească teritoriile de zbor. Aceste momente sunt şi
cele mai periculoase; intervin rupturi, îndepărtări de la cuibul care până atunci oferea căldură şi siguranţă,
necondiţionat. Tot în aceste momente, când încă nu sunt foarte siguri pe zborul lor şi nu sunt nici în umbra
protectoare a părinţilor în permanenţă, când experienţa încă nu constituie un factor de siguranţă, dar se
încred în ea chiar dacă lipsește sau este foarte redusă (mulți tineri cred că lucrurile din realitate se petrec ca
în domeniul virtual) apar pe itinerariul lor tot felul de personaje, care mai de care mai colorate, mai atractive,
mai seducătoare. Unele se joacă cu ţigarete sau anumite lichide cu miros înţepător, altele se joacă cu prafuri
sau seringi, în timp ce altele doresc să vândă aceste jucării, bineînţeles la preţuri promoţionale.  

Tentaţia este foarte mare, dar în acest caz se aplică perfect tâlcul poveştii „cea mai colorată şi frumoasă
ciupercă este şi cea mai otrăvitoare”. Bucuria de a te juca cu aceste jucării este zugrăvită ca fantastică,
incomparabilă cu alte trăiri. Ceea ce uită să menţioneze aceste personaje mai mult decât binevoitoare şi
foarte prezente, este ceea ce se petrece dincolo de perdeaua de fum aflată în imediata apropiere a acestor
jucărioare „inofensive”: lumea întunecată, plină de umbrele sumbre ale îngerilor decăzuţi şi panta foarte
abruptă pe care alunecă şi se chinuiesc. Singura lor şansă de a reveni în lumea celor vii este ajutorul dat de
mine, de tine, de el, de ea. Dacă această primă minune de revenire se produce, trebuie să o încercăm şi pe a
doua: să reuşim să-i ferim de personajele menţionate şi jucăriile lor. Există cineva imun la această
problemă?! Părintele care se auto complace în expresia „mie nu mi se poate întâmpla”, dă dovadă de lipsă de
responsabilitate şi se alătură necondiţionat listei celor care au spus iniţial la fel. Crunta realitate a ţinut totuşi
să le demonstreze prea multora că au greşit.

[ Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Cluj ]                          

Dacă ne gândim la cuvântul „ înger ” –
sensul figurativ, ne vin în minte o
serie de epitete care descriu cel mai
elocvent şi potrivit trăsăturile copiilor
noştri, îngeraşii noştri, care se învârt
şi cresc în jurul nostru, se joacă, ne
bucură, ne oferă, ne recompensează
şi ne luminează zilele vieţii. Nu există
bucurie mai mare pentru un părinte
decât bucuria copilului său.
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„De ce cad îngerii?” este un apel, un manifest menit să atragă atenţia asupra unei problematici
reale şi prezente: drogurile s-au furişat pe nevăzute în sânul societăţii noastre, caută noi
posibilităţi de a se infiltra, pândesc, ameninţă şi încearcă permanent să seducă noi inocenţi. 
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Cercetările din ultimii ani din domeniul tineretului
evidențiază nevoia de ascultare a acestora.
Adolescenții din generația Z sunt numiți și „generația
nevorbită”. Aceștia ajung deseori în situația de a nu
primi destulă atenție din partea adulților, prin urmare
inventează singuri noi căi de a construi comunități,
contexte de socializare, de dezbatere și dezvoltare
personală fără ajutor din partea adulților. 

Adolescenților le sunt de folos exercițiile de
colaborare, au nevoie de facilitatori pentru a-și
dezvolta abilitatea de-a pune lucrurile în perspectivă și
astfel să ia decizi adaptative. Proiectul inițiat de către
Biroul Programe Culturale și pentru Tineret din
cadrul instituției Serviciul Public pentru
Administrarea Obiectivelor Culturale, instituție din
subordinea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și a
Consiliului Local,  propune o astfel de cooperare în
domeniul de tineret. Tineri clujeni din diferite domenii
care reprezintă pentru comunitatea lor locală voci ale
segmentului de tineret devin subiectul unui episod în
cadrul proiectului Tineri de la Cluj.  

Un tânăr clujean, Vlad Munteanu, și-a publicat romanul în mediu virtual, iar o serie de tineri au distribuit
anunțul său. Ulterior, instituțiile de cultură locală au preluat postarea, Vlad devenind autor de ficțiune.
Curiozitatea ne-a împins să cerem un contact și să-l invităm pe Vlad la o discuție înregistrată despre
motivația necesară unui tânăr să redacteze un roman de peste 300 de pagini. Experiența primei întâlniri din
cadrul proiectului cu Vlad Munteanu a creat o reflecție cu privire la munca tinerilor din jurul nostru, dar mai
ales cu privire la efectul psihologic pe care îl are un astfel de eveniment asupra lor. Munca și realizările lor
devin subiectul interesului public clujean; interesul unei instituții, autorități locale, aduce un plus de
recunoaștere activității lor. Realizările lor nu mai sunt apreciate doar de comunitatea lor imediată, colegi și
prieteni, ci de adulții din jurul lor. Proiectul este în derulare, fiind disponibile spre vizionare 3 interviuri: Vlad
Munteanu- autor de ficțiune, Iulia Iacob - autoare de poezie, multipremiată, Tudor Torge - tânăr chitarist
multipremiat, iar al patrulea este în lucru și anume cel al Adinei Cristina Borodi - fotbalistă (Olimpia Cluj).
Sperăm ca aceste exemple să motiveze și să inspire și alți tineri să ne contacteze, să ne spună ce fac, iar noi
să le facilităm apartenența la o comunitate locală mai largă decât sfera lor socială imediată. Puteți consulta
aceste interviuri pe pagina Programe pentru tineret Cluj-Napoca. 

Cum a luat naștere proiectul?

PROIECTE ÎN DESFĂȘURARE

Aceștia sunt invitați să relateze experiențe personale despre activitatea pe care o desfășoară cu accent pe
curajul necesar înfruntării propriilor temeri în parcursul lor personal și profesional. Invitații sunt cei care au
deja recunoașterea comunității virtuale a tinerilor din Cluj, acei tineri a căror activitate este promovată intens
pe rețelele de socializare de către tinerii din Cluj-Napoca.  

Biroul Programe Culturale și pentru Tineret face parte din cadrul Serviciului
Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale, instituție din subordinea
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și a Consiliului Local și are rolul de a facilita
accesul la cultură a tinerilor și de a implementa programe și proiecte adaptate
nevoilor și stilului de viață, în vederea dezvoltării lor profesionale și personale.

https://www.facebook.com/tineretclujnapoca/videos
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Parteneriatul global Vital Voices a extins perioada de aplicare pentru bursa intergenerațională pentru femei,
pace și securitate din Europa Centrală și de Sud („Peace Fellowship”), până la data de 31 mai.  Bursa de pace
va include traininguri personalizate, învățare peer-to-peer și mentorat intergenerațional, rețele și
oportunități de acordare de burse pentru Peace Fellows. Acesta va include atât activități virtuale, cât și
personale, în funcție de evoluția situației COVID-19 și de restricțiile de călătorie furnizate de autoritățile din
țările respective ale participanților. 

Bursa de pace este o bursă neremunerată. Cu toate acestea, dacă se desfășoară activități în persoană, Vital
Voices va asigura toate costurile legate de aceste întâlniri (alimente, asigurări, călătorii și cazare). Limbile de
lucru ale Bursei de Pace vor fi sârba, bosniaca, croata și albaneză. Se va oferi interpretare simultană.  

Peace Fellowship este un proiect al Vital Voices în cadrul programului „Vocile împotriva violenței: inițiativa
globală împotriva violenței bazate pe gen”, finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite, care își
propune să îmbunătățească protecția și accesul la justiție și la resurse pentru avocații, supraviețuitorii și
supraviețuitorii-avocați ai violenței de gen. Constă într-un program de un an care urmărește implicarea a
douăzeci (20) de femei din Bosnia și Herțegovina, Serbia, Kosovo și Croația (câte cinci din fiecare țară) pentru
a susține eforturile intergeneraționale de prevenire și răspuns la violență bazată pe gen („GBV”) pentru a
promova mișcarea „Femeilor, Păcii și Securității” („WPS”) din regiune. Puteți găsi mai multe informații despre
această oportunitate vizitând această pagină web.

PROIECTE ÎN DESFĂȘURARE

http://vitalvoices.vvpeace.alchemer.com/s3/
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În urmă cu șaizeci și cinci de ani, Alteța Sa Regală a înființat „The Duke of Edinburgh’s Award” în Marea
Britanie. De atunci, a fost adoptat în mai mult de 130 de țări și teritorii, echipând și împuternicind milioane
de tineri să își construiască abilitățile, încrederea și reziliența de care au nevoie pentru a-și sprijini
comunitățile și a fi pregătiți pentru lume.

Shajjad Rizvi MBE, președintele Fundației pentru Premiul Internațional Duke of Edinburgh România spune:
„Cu mare tristețe recunoaștem moartea fondatorului ASR Ducele de Edinburgh, un campion devotat al
tinerilor. ASR lasă o moștenire care continuă să inspire milioane de oameni pentru a-și descoperi potențialul
infinit. Programul său de premiere este prezent în România de mulți ani, contribuind într-un mod pozitiv în
viața multor tineri din România. Din păcate, persoana sa va fi absentă, dar nu va fi uitată niciodată.” 

John May, secretar general al Fundației The Duke of Edinburgh’s Award: „Familia internațională deplânge
pierderea fondatorului nostru. Credința prințului Philip în potențialul infinit al tinerilor, împreună cu
promovarea educației și învățării non-formale, l-a poziționat ca un lider și un gânditor de statură cu adevărat
globală. 

Prin conducerea personală și implicarea prințului Philip, premiul care îi poartă numele a transformat viețile a
milioane de tineri de când a început în 1956 și a avut un impact nenumărat în comunitățile locale. Întrucât
tinerii se confruntă cu o provocare excepțională și se schimbă ca urmare a pandemiei actuale, acest „set de
creștere pentru bricolaj”, așa cum a descris-o, este chiar mai relevant astăzi ca niciodată. Pasiunea și
angajamentul Alteței Sale Regale pentru program și dezvoltarea tinerilor au continuat până în ultimul
moment. Determinarea, energia și entuziasmul lui ne vor lipsi foarte mult.” 

Încă de la înființare, Ducele s-a angajat să se asigure că programul este accesibil tinerilor de toate mediile. În
întreaga lume, programul a oferit oportunități persoanelor tinere aflate în pericol și marginalizate, inclusiv
comunităților post-conflict (Coasta de Fildeș; Uganda); grupuri de persoane cu dizabilități (Indonezia);
populațiile indigene (Belize, Australia) și tinerii care au comis infracțiuni (Ghana, Africa de Sud). 

În România, programul a fost introdus pentru prima dată în 1991 de sora Agnes în parohia romano-catolică
din Motru, fiind desfășurat local până în 2011. Începând cu 2011, programul s-a extins la nivel național, unde
a fost implementat cu succes în mai multe orașe din România și din iunie 2013, Majestatea Sa Margareta,
Custodele Coroanei României, patronează The Duke of Edinburgh’s International Award din România. De
atunci, programul a cunoscut o expansiune rapidă, angajând peste 10.000 de tineri și 2.000 de lideri de
premii care își găsesc scopul, pasiunea și locul în lume. În fiecare an, peste un milion de tineri participă în
program nivel mondial, sprijiniți de aproximativ 200.000 de voluntari. Deși este cunoscut sub mai multe
nume diferite la nivel global - de la The President’s Award în Africa de Sud, până la The International Award
for Young People în India, cadrul rămâne același. 

John May: „Pe măsură ce marcăm viața extraordinară a Ducelui de Edinburgh, suntem hotărâți să ne
asigurăm că viziunea Alteței Sale Regale pentru program continuă să crească și să ajungă la mai mulți tineri
din întreaga lume în anii următori, sub președinția ASR Contele de Wessex.” În acest moment, familia
programului încurajează pe oricine dorește să împărtășească un mesaj de condoleanțe sau amintiri din
cadrul acestuia și ce înseamnă pentru ei, să le trimiteți pe adresa de mail: office@dofe.ro. 

mailto:office@dofe.ro
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„DO ONE BRAVE THING”, proiect european care a avut ca scop educarea tinerilor în vederea dobândirii de
noi capabilități, informații și instrumente care să le permită să contribuie la combaterea polarizării și
radicalizării, a ajuns la final. Timp de aproximativ doi ani, proiectul a fost coordonat de Institutul Român
pentru Pace (PATRIR) și a reunit alți șase parteneri: Zetta Cloud (România), Active Watch (România), Instytutu
Bezpieczeństwa Społecznego (Polonia), Budapest Centre for Mass Atrocities Prevention (Ungaria), Political
Capital Policy Research and Consulting Institute (Ungaria) și CESIE (Italia).     

În Cluj-Napoca, în cadrul proiectului au participat 130 de tineri la 11 bootcamp-uri despre înțelegerea
fenomenelor de radicalizare, ură, știri false, extremism online, discurs instigator la ură, violență și nevoile
comunității. Pentru a crea contextul potrivit activismului și implicării în comunitate, 150 de tineri au organizat
16 campanii care au ajuns la peste 6000 de elevi din școlile/liceele românești, 150 de participanți (profesori,
părinți, psihologi) și 7000 de persoane care au reacționat activ în mediul online.

Campaniile au atins subiecte precum:

PROIECTE 

ce sunt știrile false, cum se detectează și cum
pot tinerii avea o gândire critică;  
cum pot tinerii să fie observatori activi care
intervin atunci când sunt martori ai violenței și
agresiunilor;  
cum poate fi combătut bullying-ul prin
comunicare asertivă și setarea de limite;  

ce este egalitatea de gen și cum este privită
violența domestică;  
importanța sănătății mintale și practici
individuale;  
libertatea de exprimare vs discursul instigator la
ură;  
drepturile animalelor, protejarea mediului.

Campaniile au fost livrate în mediul online prin intermediul rețelelor
de socializare, sesiunilor online și non-formale cu elevii în școli, mese
rotunde cu experți, dar și ateliere pentru profesori și părinți. În paralel,
partenerii din București, Italia, Ungaria și Polonia au desfășurat la
rândul lor activități similare și campanii bazate pe contextul local și
alături tinerii din comunitățile lor.
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În cadrul proiectului au fost dezvoltate și o serie de
instrumente utile precum ghiduri și prezentări interactive,
materiale video cu activiști în domeniu, librării de resurse,
dar și un plug-in și serviciu online pentru depistarea și
demontarea a știrilor false. Toate aceste resurse, dar și
informații privind proiectul și rezultatele acestuia pot fi
găsite pe www.onebravething.eu, în cinci limbi diferite,
inclusiv română și engleză.
   

PROIECTE 

Radicalizare. Extremism. Polarizare. Ce îți vine in minte când citești aceste cuvinte? Ai putea sa recunosti
semnele extremismului? Dacă da, ti-ar placea sa stii cum sa contraacarezi extremismul și discursurile sale?
Cu ghidul interactiv dezvoltat în cadrul proiectului poți învăța să identifici semnele de avertisment ale acestuia și
cum sa contraacarezi extremismul când îl vezi, acordând o atenție deosebită radicalizării în rândul prietenilor,
colegilor, membrilor familiei și comunității care te înconjoară în viața de zi cu zi. Îl găsești disponibil în mai
multe limbi pe website-ul proiectului (aici).
   

Am întrebat 20 de activiști din Ungaria, Italia, Polonia și România care este cântecul lor preferat care îi ajută în
momentele lor de cumpănă. De asemenea, citind poveștile lor, vei descoperi ce îi ține motivați și concentrați,
precum și câteva sfaturi și trucuri despre cum poți ține piept urii și extremismului. Le găsești pe toate aici.
   
În cadrul proiectului au fost dezvoltate o serie de materiale și ghiduri interactive care pot fi utilizate,
deopotrivă, de tineri, profesori ori lucrători de tineret și care pot fi consultate online, în mai multe limbi. 

10 MODALITĂȚI DE A FI CURAJOS
 

CUM SĂ RECUNOȘTI EXTREMISMUL ONLINE
 
 

CAMPANIE DE COMBATERE
 
 
 VERIFICĂ ÎNAINTE SĂ DISTRIBUI

 
 

CUM POȚI PRODUCE O SCHIMBARE?
 
 
 

CUM SĂ FII BRAVE ONLINE
 
 

FĂ SCHIMBAREA!
 

UNIVERSURILE NARATIVE EXTREMISTE DIN ONLINE LIBRARIE ONLINE CU RESURSE EXTERNE

https://onebravething.eu/ro/cum-poti-combate-radicalizarea/
https://onebravething.eu/ro/playlist-pentru-democratie/
https://onebravething.eu/ro/10-modalitati-de-a-fi-curajos/
https://onebravething.eu/ro/cum-sa-recunosti-extremismul-online/
https://onebravething.eu/ro/campanie-de-combatere/
https://onebravething.eu/ro/verifica-inainte-sa-distribui/
https://onebravething.eu/ro/cum-poti-produce-o-schimbare/
https://onebravething.eu/ro/fa-schimbarea/
https://onebravething.eu/ro/universurile-narative-extremiste-din-online/
https://onebravething.eu/ro/external-infrunta-radicalizarea/
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Dacă ești în căutarea unor surse de inspirație pentru promovarea unor inițiative care vizează schimbări pozitive
în comunitatea ta, sigur ai făcut propria cercetare pe Internet. Există într-adevăr, o mulțime de site-uri și blog-
uri cu sfaturi ale experților sau ale altor activiști care te pot ajuta să pornești propria ta mișcare grassroot și să
promovezi inițiativele atât online, cât și offline, iar proiectul BRAVE nu este o excepție! Cu toate acestea, s-ar
putea simți uneori că aceste sfaturi sunt prea teoretice și nu neapărat aplicabile față de propriul tău context.

Acesta este motivul pentru care am adunat 5 povești de succes despre campanii conduse de tineri. Am adunat
detalii și mărturii din jurul acestor inițiative, detalii despre provocările pe care le-au adresat și acțiunile
promovate pentru a realiza schimbare și sperăm că în ele vei găsi inspirația și motivația de care ai nevoie
pentru a face propria schimbare!
  

Verifică cu un click dacă merită să distribui un articol sau nu!

În ultimii ani, în întreaga lume s-au dezvoltat diverse platforme fact-checking, platforme profesionale în care
colaborează jurnaliști, alături de reprezentanți din mediul academic și ONG-uri. Pentru persoanele care nu sunt
neapărat detectivi de fake news, există instrumente online gratuite care ar putea ușura procesul de demontare
a știrilor false. În cadrul proiectului Do One Brave Thing au fost dezvoltate un Serviciu Web și un Plug-In,
disponibile online, care ajută beneficiarii să verifice orice articol de pe internet, în vederea analizei calității
acestuia. Cele două instrumente pot fi găsite pe website-ul proiectului (aici).

  

PROIECTE 

WWW.ONEBRAVETHING.EU

DO ONE BRAVE THING ONE_BRAVE_THING

DO ONE BRAVE THING

DO_ONE_BRAVE_THING_ROMANIABRAVE ROMANIA

http://www.onebravething.eu/ro/serviciul-web-brave/


Evenimentul online de o zi a fost extrem de interactiv, dinamic și captivant, întrucât a cuprins prezentări,
sesiuni și ateliere de la unii dintre cei mai dedicați și inspirați tineri care lucrează în comunitățile lor, la nivel
național și internațional. Acestea au inclus promovarea unor narațiuni alternative, metode de artă și
performanță pentru schimbarea societății și activismul tinerilor, precum și cele mai bune practici despre cum
să iei inițiativă în comunitate, cu tinerii implicați în proiectul Do One Brave Thing. Evenimentul a debutat și a
fost încheiat cu o serie de sesiuni plenare la care au participat peste 60 de persoane din diferite colțuri ale
lumii. În cadrul acestora au fost discutate aspecte politice la care tinerii țin în mod deosebit, cum ar fi, de
exemplu, dreptul de vot la 16 ani, precum și experiențele activiștilor din domeniu de la care participanții s-au
inspirat, astfel încât să se angajeze activ, în viitor, în soluționarea problem el or din comunitățile lor.  
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COLABORAREA CLUJEANĂ

„Shaping the Future of Europe: Youth Summit” a avut l oc pe 13 mai, ca parte a inițiativei „Shaping the Future
of Europe” a proiectului „Do One Brave Thing ”, coordonat de PATRIR , în parteneriat cu alte organizații din
România, Italia, Polonia și Ungaria. Evenimentul online a reunit tineri, organizații de tineret și organizații care
lucrează cu tinerii din Europ a și din întreaga lume.  
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Claudia Cruz Almeida, Kai Frithjof Brand-Jacobsen,
Jordy Nijenhuis, Georgina Laboda, Johana Ješátková,
Julie Vinklová, Agata Stajer, Nevena Radosavljevic,
Raluca Baciu, Liliya Dragoeva, Lea Agmon, Eske
Domning, Ovidiu Oltean, Lavon Marozau, Natalia
Maurer, Marc Tilley, Aleksandra Sawa, Ivana
Vuchkova, Miglena Antonova, Charlotte, Lisa
Glybchenko, Ana Alexieva, Ralitsa Dikanska, Khin
Sandar, Me Me Khant, Turan Gafarli, Frej Haar s -au
numărat printre invitații care lucrează cu tinerii în
comunitățile lor, atât la nivel național, cât și
internațional. 

Aceștia au pregătit prezentări și sesiuni interactive
pentru a-și face cunoscute vocile și soluțiile cu privire
la cele mai semnificative provocări cu care ne
confruntăm astăzi, în Europa și în lume.  

Evenimentul a avut loc în cadrul inițiativei „Shaping the Future of Europe” a proiectului Do One Brave Thing.
Scopul acestei inițiative a fost acela de a îmbunătăți înțelegerea problemelor cu care ne confruntăm în
prezent, în Europa, cum ar fi radicalizarea, extremismul, polarizarea, discriminarea, știrile false și discursul
instigator la ură, în timp ce a împuternicit totodată tinerii să devină factori de schimbare, activi în societate,
prin diferite evenimente organizate în spațiul online. Evenimentul a fost, totodată, organizat cu sprijinul
Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Center for the Study of Democracy (CSD), Youth Peace
Ambassadors Network (YPAN), și Building Bridges. 

EVENIMENTE

Sesiunile plenare au fost însoțite de două runde de patru ateliere paralele. Tinerii au putut alege subiectul
care îi interesează cel mai mult, fie că este vorba despre justiția climatică, solidaritatea cu evenimentele și
tinerii activiști din Myanmar și Belarus, vorbitul în plu blic ori alte teme similare. Astfel, participații au primit
încă o dată șansa de a auzi de la activiști incredibili din domeniu și de a fi încurajați să devină ei înșiși factori
de schimbare. Summit-ul s-a încheiat cu o prezentare utilă privind viitorul Europei, dar și un eveniment
poetic deosebit, în care diferiți tineri au exprimat prin arta vorbită cum văd ei viitorul Europei și al lumii.  

Vizitați www.future-europe.eu pentru mai multe informații despre eveniment!
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Evenimentul online a fost structurat pe șase panel-uri, unsprezece ateliere practice, forumuri pentru
practicieni și o sesiune specială pentru starea curentă a extremismului, polarizării și extremismului violent.

PATRIR și proiectul CHAMPIONs, în cadrul căruia a luat ființă și „Colaborarea Clujeană”, au fost reprezentați în
mai multe sesiuni, și datorită inițiativelor din Cluj adresate tinerilor, educației incluzive și egalității de șanse,
ca proiecte pilot pentru prevenirea polarizării sociale și extremismului. Platforma ALERTA/ARENA a fost
prezentată ca o variantă durabilă de localizare și reacție la adresa cazurilor de extremism la nivel urban în
România, Ungaria, Polonia și Germania.   

Principalele obiective ale acestui eveniment au fost prezentarea rezultatelor proiectelor către un public
divers (specialiști, decidenți, cercetători și publicul larg interesat), împărtășirea lecțiilor învățate între membrii
consorțiilor și întărirea colaborărilor dintre cei care lucrează la nivelul comunității, cercetători și factori de
decizie legislativi în domeniul prevenirii și combaterii extremismului violent (P / CVE).    

Între 26 și 29 aprilie 2021, specialiști din întreaga
Europă pe probleme de polarizare socială, extremism
și radicalizare s-au întâlnit în conferința EUPrevent,
Preventing Polarization and Violent Radicalization
2021 – How to Strengthen Resilience, co- organizată
ca o întâlnire de final de proiect, de către șase
proiecte finanțate de Comisia Europeană care își
încheie activitățile în 2021: Rhizome against
Polarization, CHAMPIONs, YoungRes, WayOut,
ARMOUR și BRIDGE. 

EVENIMENTE

https://rap.education/
https://www.championsproject.eu/
https://youngres-project.eu/
https://wayout-prison.eu/
https://armourproject.eu/
https://efus.eu/en/topics/%ACtivity%25/16652/
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Acesta a continuat susținând că ideologia este răspândită prin intermediul rețelelor sociale, și a arătat cum
propaganda este un amestec între cultura europeană (cultura hip-hop, de exemplu) și narațiunile Uniunii
Europene, adesea mass-media reproducând narațiunile fără un alt punct de vedere și agravând astfel
neînțelegerile ideologiei islamiste. Potrivit acestuia, cazurile sunt mai complicate și este nevoie de o
perspectivă complexă de prevenire și de decizii pe măsură („lupii singuratici” nu sunt niciodată cu adevărat
izolați, ei provin dintr-un context politic). 

Dr. Beate Kupper a subliniat necesitatea de a înțelege terminologia: cine este un extremist, cine este un
radical? Potrivit acesteia, este important ca activiștii pentru democrație să se bazeze pe instrumente
educative integrate în educație generală, iar acestea nu trebuie să fie doar pentru tineri. La fel de important
este să recunoaștem dinamica socială care conduce la violență - modul în care interacționează și conduc
unul la altul. Așa-numiții „lupi singuratici” se consideră parte dintr-o comunitate, participă la comunități
online și sunt adesea produsul unui mediu familial (în cazul de la Halle, acesta fusese radicalizat în familie).
Ea a pus, de asemenea, alte întrebări relevante: cât de eficiente sunt abordate anumite probleme de detecție
și prevenire, dacă minoritate / etnie este deja considerată o vulnerabilitate? O soluție propusă în cadrul
evenimentului ar fi o schimbare de gândire față de cei care pot fi radicalizați, astfel că aceasta a subliniat
necesitatea de a fi transparent asupra condițiilor economice și sociale care pot conduce pe cineva spre
extremism. De fapt, o bună parte a discuțiilor în cadrul conferinței au susținut nevoia de a schimba optica în
domeniul prevenirii pentru a putea face parte amenințărilor extremei drepte. Așa cum au punctat cei doi
prezentatori din a doua sesiune, în ultimii ani, amenințările în Europa vin din partea extremei drepte și mai
puțin din rândurile fundamentaliștilor religioși.

Moussa al-Hassan Diaw (Derad EU, Austria) și prof. dr.
Beate Küpper (Hochschule Niederrhein) au discutat
despre dinamica extremismului și radicalizării în
Europa, amândoi susținând că aceste probleme sunt
mult mai complexe decât un simplu fenomen religios.
Domnul al-Hassan a subliniat câteva lecții importante
învățate: este necesară mai multă comunicare, internă
și externă, între departamente și țări pentru o
activitate de prevenire reușită. Acesta a susținut faptul
că diferitele instrumente de monitorizare utilizate au
dus la identificarea falsă a amenințării teroriste, iar
munca nu ar trebui să se bazeze doar pe un singur
instrument de monitorizare care urmărește anumiți
indivizi.

EVENIMENTE

Prima zi s-a concentrat pe oportunități, provocări și abordări în viitor. Sylvia Bottarin, din partea
Departamentului General pentru Migrație și Interne (Comisia Europeană) a subliniat importanța formelor de
colaborare în toate sectoarele, interacțiunii dintre factorii de decizie politică și cercetare și a colaborării la
nivel local, regional și național. Prioritățile cheie identificate au fost, printre altele, combaterea online a
ideologiilor extremiste, găsirea de noi modalități de comunicare strategică între factorii responsabili cu
publicul, și încurajarea narațiunilor alternative pentru contracararea mesajului de propagandă. De
asemenea, ea a pus accentul pe consolidarea rezilienței la nivel comunității, munca de ieșire timpurie din
închisori, precum și pe modalități de reintegrare a teroriștilor străini și a familiilor. Aceasta a enumerat noile
provocări care au apărut recent: așa numiții „lupi singuratici” (cazuri de radicalizare care aparent nu au alt
context social), tensiuni politice la nivelul Uniunii Europene sau noi forme de extremism (spre exemplu,
politici legate de restricții legate de coronavirus). Ca limitări, au fost menționate diferite priorități ale statelor
membre ale UE și că Comisia Europeană nu poate decide asupra abordărilor locale. 
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Reprezentanți ai TechSoup și ZettaCloud vor prezenta plug-ins folosiți pentru identificarea știrilor false și
jocurile online ca unelte de prevenție în cadrul sesiunii Tech. Au fost prezentate mai multe instrumente
pentru specialiști care lucrează cu tinerii, incluse într-un curs de formare care va fi disponibil pentru a fi
utilizat pe platformele www.firstlinepractitioners.com și www.traininghermes.eu.  

În cadrul atelierului de abordări la nivel urban/regional, specialiștii au analizat modul în care orașele pot
aborda extremismul și au subliniat importanța colaborării între sectoare. Reprezentanții EFUS, Nordic Safe
Cities, Proiectul CHAMPIONs și EU Cities Against Radicalization și-au împărtășit experiențele, au evidențiat
bunele practici, provocările și lecțiile învățate și au împărtășit recomandări despre cum să îmbunătățim
coordonarea, abordările bazate pe oraș și prevenirea pentru a face față provocării extremism, radicalizare și
ură în orașele europene. În sesiunea despre rolul politicilor de gen, experții Ola Saleh și Christian
Mogensen (Centre for Digital Youth Care) au discutat despre rolul pe care genul îl joacă în narațiunile
extremiste. O atenție specială a fost acordată lecțiilor învățate și recomandărilor cu privire la modul în care
sexul și extremismul pot fi abordate mai bine de către guverne, organizațiile societății civile și Uniunea
Europeană. 

A doua zi s-a concentrat pe „lecții de pe teren” și a
constat în cinci ateliere pe teme relevante:
participarea tineretului (unde experții din CULTURES
Interactive au discutat, sub formă de joc, munca de
prevenție pe tema echității sociale) și educației (unde
proiectul ARMOUR a prezentat uneltele necesare
dezvoltării individuale a rezilienței împotriva
polarizării și extremismului violent).  

În atelierul pentru abordările pentru orașe,
practicienii se vor uita la modul în care orașele pot
adresa extremismul și îmbunătății colaborarea între
sectoarele de activitate. În sesiunea despre gen,
experți din domeniu vor adresa rolul genului în
narativele extremiste. 

Este necesară o atitudine reflexivă, deoarece violența religioasă din alte părți ale lumii este determinată de
„Occident” și ar trebui să implice un nou nivel de responsabilitate. Luca Gervasoni Vila (NOVACT, Italia) a
subliniat, de asemenea, că drepturile omului sunt mai amenințate astăzi. El a identificat o nouă tendință:
mobilizarea grupurilor dominante care folosesc victimizarea pentru a se defini (pierderea puterii este legată
de extremă dreapta). 

Kai Brand Jacobsen (PATRIR, România) a semnalat provocările abordărilor bazate pe o abordare restrictivă:
accentul este pe securitate și pe aplicarea legii, dar multe alte domenii sunt esențiale pentru a dezvolta un
răspuns eficient. De exemplu, educația, egalitatea de gen și sănătatea mintală. Problemele sunt complexe și
multidimensionale, iar sistemele noastre politice nu sunt suficient dezvoltate pentru a face față. Dependența
de narațiuni bazate pe amenințări (axate pe securitate militară) demonizează categoriile sociale și mai ales
după atacurile din 11 septembrie (2001), răspunsul bazat pe securitate și prezența militară au agravat
evoluțiile anti democrației interne în state europene sau extraeuropene. Acest lucru duce la agravarea
problemelor, mai degrabă decât la rezolvarea lor și accentuează demonizarea celuilalt și prin urmare
polarizare socială. Este nevoie de o abordare pornită de la nivelul comunității și nu aplicată acesteia. Absența
sistemelor de învățare pentru a ajunge la comunități este o altă problemă adusă în discuție. 

WWW.FIRSTLINEPRACTITIONERS.COM WWW.TRAININGHERMES.EU
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Ziua 3 a aprofundat îmbunătățirea practicilor de răspuns și prevenire și a rolului inovațiilor și
instrumentelor în acest context. Șase ateliere de lucru au abordat subiecte relevante din domeniu, cum ar fi
politica pentru tineret acoperită de Elena Kundrat și Elisabeth Nagy din cadrul Südwind, care au prezentat
instrumente care pun tinerii în fruntea prevenirii radicalizării, a urii și a extremismului prin faptul că dezvoltă
o gândire critică și reflexivă despre prejudecăți. Rotitsa Dzekova de la CBD (Bulgaria) a prezentat experiențele
centrului cu privire la angajarea tinerilor pentru a contracara narațiunea extremistă. Într-un mod similar,
Orlaith King al OSCE a prezentat inițiativa LIVE, un proiect de consolidare a capacităților tinerilor împotriva
extremismului și a impactului său în Balcanii de Vest. Aleksandra Sawa de la Institutul de Siguranță Socială
din Polonia a împărtășit noi perspective asupra proiectelor conduse de tineri și despre modul în care aceștia
au nevoie uneori de alte modalități de implicare decât cele pe media socială. 

În sesiunea de monitorizare, evaluare și învățare,
experții, printre care și Marzena Kordaczuk-Was,
reprezentant al Platformei poloneze pentru
securitatea internă (PPHS), au discutat despre
importanța feedback-ului pentru a îmbunătăți politica
și practica.  

În sesiunea privind abordările la nivelul
orașului/regionale, participanții au aflat despre
modalități de prevenire și atenuare a polarizării
descrise de reprezentanți ai orașului Rotterdam și ai
orașului Leuven.  

În alt atelier, instrumentele bazate pe web (cum ar fi
site-ul www.firstlinepractitioners.com/) au fost
prezentate de SYNYO GmbH, iar participanții au avut
ocazia de a testa funcționalitățile platformei și de a
furniza intrări pentru dezvoltări ulterioare și
îmbunătățiri. 

În sesiunea axată pe tehnologie, Francesco
Perconti de la TechSoup și George Bara de la
ZettaCloud au prezentat soluții tehnologice la
polarizare, cum ar fi activismul bazat pe jocuri și
plugin-uri pentru a identifica știrile false și jocurile
online ca instrumente de prevenire în sesiunea de
tehnologie. Această abordare a fost completată de
prof. Univ. David Camacho de la UPM (Polyctehnico
Madrid) care a prezentat jocuri (computerizate) ca o
soluție împtriva polarizării, dezvoltate în timpul
proiectului YoungRes. Platforma Alerta/ Arena din
cadrul proiectului CHAMPIONs a fost prezentată ca
un instrument de colaborare tehnologică pentru
specialiști. 

Ziua 2 a fost completată de o sesiune specială de
seară despre starea extremismelor și
populismului. Sesiunea a avut în vedere prezentări
ale lui Naureen Chowdhury Fink (Centrul Soufan,
USA) despre o abordare bazată pe drepturile omului
în activitatea de prevenire, și de Dr. Lisa Schirch
(Toda Peace Institute, USA), care a discutat abordări
multidimensionale ale consolidării păcii și a
prevenirii extremismului. Francesco Farinelli
(Fundația Europeană pentru Democrație) a oferit
informații despre rolul teoriilor conspirației în
radicalizare, iar prof. Kevin McDonald (Universitatea
Middlesex din Londra) a evidențiat riscurile asociate
gamificării violenței teroriste. 



PAGINA 21

Ultima zi a evenimentului a avut în vedere consolidarea lecțiilor dobândite și recomandărilor pentru viitoare
proiecte, precum și dezvoltarea de politici prezentate de către reprezentanții celor 6 proiecte ISF-P finanțate
de către Comisia Europeană. 

[ Dana Dolghin, 
Coordonator al proiectului CHAMPIONs ]

Harald Weilnböck de la Cultures Interactive a discutat într-un atelier separat despre cooperarea inter-agenții
și bunele practici în deradicalizare.  

În al doilea atelier de educație condus de proiectul ARMOUR, au fost prezentate instrumente practice
pentru a încuraja reziliența în rândul tinerilor. Primul evidențiază factorul cultural și identitar, afirmând că
avem, pe de o parte, narațiunea noastră identitară, conștientă și interschimbabilă și, pe de altă parte, o
componentă subconștientă care include identitățile noastre variabile (ocupaționale, sociale, universale).
Chiar dacă partea vizibilă este narațiunea conștientă a identității, radicalizarea se bazează pe identități non-
variabile și inconștiente. Aceasta înseamnă că, uneori, nu suntem conștienți de modul în care aceste
identități ne influențează. Mai mult decât atât, sarcina cheie de deradicalizare nu va funcționa dacă are ca
scop deconstruirea narațiunii conștiente pe care o folosim. 

Într-o sesiune specială de seară, Roger Eatwell (Universitatea Bath) a abordat condițiile pe termen lung care
au declanșat noua ascensiune a populismului național, cum ar fi neîncrederea politică, contestațiile
democrației liberale, sărăcia accentuată, pe baza cărții sale, National Populism: The Revolt Against Liberal
Democracy (2015), co-autor Matthew Goodwin (Universitatea din Kent). 

Atelierele din ziua 2 și 3 au fost urmate de discuții tematice aprofundate pentru participanți, care au fost
facilitate de PATRIR. Participanții au apreciat oportunitatea de a lua legătura cu altți profesioniști și de a
discuta, de a învăța din experiența celorlalți. 
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EVENIMENTE

PATRIR a organizat miercuri, 26 mai, între orele 16:00 - 18:00, la ClujHub, întâlnirea de planificare a
campaniei de 16 zile împotriva violenței de gen. Evenimentul și-a propus să faciliteze interacțiunea dintre
persoanele interesate să ia parte la întâlnire și instituțiile, organizațiile, școlile, actorii societății civile,
companiile și organizațiile culturale care participă în se implică în fiecare an pentru a organiza și implementa
evenimente pentru campanie.

Campania este organizată în contextul campaniei cu
același nume, dezvoltată la nivel european, și este
implementată în fiecare an în perioada 25
noiembrie - 10 decembrie. În Cluj, anul trecut,
PATRIR  a organizat o serie de evenimente de un
deosebit impact la nivelul comunității, în parteneriat
cu peste 40 de instituții și organizații din Cluj-
Napoca, de la nivel național și internațional.  

Scopul campaniei este acela de a crește gradul de
conștientizare cu privire la violența împotriva
femeilor, dar și de a lupta pentru stoparea
consecințelor acestui fenomen în țara noastră, de a
promova drepturile și libertățile individuale, a unor
exemple pozitive din societate, precum și de a
consolida egalitatea de gen în toate domeniile.  

Anul acesta echipa își dorește să facă această campanie mai mare ca oricând, de un impact deosebit la
nivelul comunității clujene și nu numai . Această primă întâlnire este o întâlnire deschisă tuturor organizațiil
or, instituțiil or și cetățeni lor interesați să se implice în campania din acest. Evenimentul va aborda
obiectivele campania din acest an, pregătirea campaniei, precum și idei pentru activități și evenimente.

Campania de 16 zile este o inițiativă colaborativă, comună, organizată deschis împreună. Partenerii pot fi
instituții, organizații și persoane care doresc să se implice în campanie. Campania din 2021 din Cluj-
Kolozsvar - Klausenburg va fi pe deplin multilingvă, cu evenimente în limbile română, maghiară, roma și
internaționale, care să includă toți cetățenii și comunitatea noastră.

 

Dacă sunteți interesați să vă implicați în campanie, puteți primi mai multe informații scriind coordonatorului
campaniei, Isabella Pirlogea, la adresa Isabella.pirlogea@patrir.eu.

DORIȚI SĂ VĂ IMPLICAȚI ÎN ORGANIZAREA CAMPANIEI?





PAGINA 25

promovăm acțiunile locale realizate de partenerii clujeni pentru incluziune socială a tinerilor si colaborare
instituțională, în special legate de Colaborarea Clujeană și mesele rotunde;
creștem gradul de conștientizare față de principalele probleme pentru care partenerii lucrează în
comunitate, în special incluziune și educație și proiectele lor.

În acest eveniment public dorim să:

Printre partenerii care au contribuit la această expoziție se numără Institutul Roman pentru Acțiune , Instruire
și Cercetare în Domeniul Păcii (PATRIR), Platforma Vieți digitale. Cercetare, educație, intervenție (DigiLiv-REI),
The Duke of Edinburgh’s International Award, Biroul Programe Culturale și pentru Tineret, Biroul de Analiză şi
Prevenire a Criminalităţii, I.P.J. CLUJ, Paul Bercea,  Școala Gimnazială ”Gheorghe Șincai” Florești, Fundația
Inocenți, Centrul Cultural Clujean, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog  Cluj, și Inspectoratul
Școlar Județean Cluj.

Munca partenerilor Meselor Rotunde Clujene în domeniile comunitare constituie instrumente pentru
limitarea polarizării sociale. Prin mese rotunde, workshop-uri, asocieri noi și proiecte în curs, partenerii locali
au construit un nou cadru de dezbatere și acțiune împotriva fenomenelor recurente care scindează
comunitatea. Partenerii noștri si-au dedicat programele tinerilor, care sunt poate cei mai vulnerabili la
incertitudini sociale, și, de asemenea, pentru cea mai lungă durată. Prin dinamismul inițiativelor pentru
educație incluzivă și bunăstarea tinerilor, aceste colaborări contribuie, de asemenea, la creșterea încrederii
publice față de abordarea diviziunilor sociale de către autorități. Scăderea încrederii în instituțiile publice este
unul dintre cele mai des întâlnite motive pentru atitudini sociale radicale. 

În perioada 1-15 iunie 2021, în Parcul Central Simion Bărnuțiu din Cluj-Napoca, pe aleea secundară de
lângă clădirea Universității de Artă și Design, puteți vedea expoziția „Parteneriate Clujene”, un demers
colaborativ care vă aduce în prim-plan eforturile mai multor parteneri ai Meselor Rotunde Clujene. Trecând
prin expoziție, puteți citi despre experiențele acestora în lucrul cu tineri, individual sau instituțional. Puteți
afla despre cazuri în care intervenția lor a influențat spre bine situații limită printre beneficiari și despre
planurile profesionale de viitor. Împărtășim, de asemenea, gânduri despre viziunea lor asupra creșterii
încrederii în mediul instituțional, și puteți afla despre proiecte în derulare.

EVENIMENTE

https://cj.politiaromana.ro/ro/
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Colaborarea Clujeană și-a propus ca în fiecare ediție să realizeze o serie de interviuri cu partenerii Meselor
Rotunde Clujene prin care să le oferim acestora un spațiu de a prezenta în detaliu activitatea pe care o
desfășoară, dar și specificul instituției ori organizației, ce anume îi motivează în munca de zi cu zi și cui se
adresează proiectele pe care le implementează. Interviul va fi realizat în parteneriat cu unul sau mai mulți
reprezentanți ai unei organizații/instituții/persoane interesate, urmând ca acesta să ofere și un profil al
structurii din care persoanele intervievate provin. 
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Povestește-ne mai multe despre Transylvania în
College! Cum a fost înființat şi ce rol ai tu în cadrul
instituției? 

Transylvania College a fost înființat în 1993 de către
doamna Simona Baciu care a simțit nevoia unui alt tip
de educație, de pedagogie. La acel moment, oamenii
erau proaspăt ieșiți din comunism și toată lumea se
întreba cum e în occident, cum e să trăiești altfel, cum
poți să te adaptezi la nou, iar valul de inovație a fost
așteptat și binevenit. Inițial a fost grădiniță, dar pe
parcurs s-a extins acoperind și celelalte cicluri de
studiu ale învățământului preuniversitar.   

A devenit școală internațională non-profit cu un
parcurs educațional complet, de la creşă până la liceu,
este singura de acest tip din Cluj-Napoca şi din
regiune acreditată de Ministerul Educației care ne
oferă statutul oficial de Școală Britanică
Internațională. De asemenea, Transylvania College
face parte din organizația BSO - British Schools
Overseas, dar şi din Consiliul şcolilor britanice
internaționale – COBIS, fiind membru Global
Connectionss. Din 2015 Transylvania College se află
sub înaltul patronaj al majestății sale Principesa
Margareta, cu stelele coroanei române.     

De unde ai auzit de Transylvania College?   

Povestea mea e destul de complicată, eu nu m-am
născut aici în România, m-am născut la Ierusalim în
Israel, părinții mei fiind în misiune acolo.

COLABORAREA CLUJEANĂ

Dacă în interviurile ediției trecute am avut invitați reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor partenere din
cadrul Meselor Rotunde Clujene, cu această ocazie ne-am propus să vă prezentăm misiunea și proiectele
unui alt partener, însă, de această dată, din perspectiva unui tânăr implicat activ în comunitate. Ioan Pristavu
este elev la Transylvania College și Award Leader al programului „The Duke of Edinburgh's International
Award Romania”, prezentat în cadrul ediției trecute. În acest interviu, Ioan ne va povesti mai multe despre
experiența sa în cadrul instituției Transylvania College, dar și despre parcursul său în program.

Sursa foto: transylvania-college.ro

Fiind român, european, nu am ales să merg la o
școală acolo pentru ca ar fi fost o discrepanță
culturală prea mare, de exemplu acolo duminica
este prima zi a săptămânii și se face şcoală. Eu mi-
am dorit o școală care să se plieze mai bine pe
ceea ce îmi doresc şi Transylvania College a fost
cea mai potrivită pentru mine.

Ce te-a determinat să studiezi la Transylvania
College?   

Cred că face parte din misiunea mea personală. Cu
toții avem o misiune un drum în viață o idee sau
dorință despre ce vrem să facem pe viitor, eu îmi
doresc să intru în politică și de ce nu, chiar în
conducerea țării. 

https://www.facebook.com/DofERomania/
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Din fericire, la Transylvania College am regăsit
inovație, practici educaționale deosebite, mi-am dat
seama că se poate face ceva. Cu siguranță nu există
cea mai bună școală din lume pentru că peste tot vei
avea ceva de adăugat sau ceva care nu îți va plăcea,
dar cred că Transylvania College este cea mai bună
școală pentru mine și pentru situația mea. Am simțit
că mi se potrivește și mă regăsesc aici.  

Care a fost cel mai important proiect în care te
implicat tu până acum?  

M-am implicat în foarte multe proiecte, nici nu le mai
știu numărul. Din fericire, avem un mediu
extracurricular destul de vast. Dar dacă ar fi să aleg
unul singur, aş spune The Duke of Edinburgh
International Award, un program care se focusează
pe educație nonformală și pe formarea tinerilor
pentru viața de adult și pentru ce vor să facă ei pe
viitor. A fost fondat de către alteța sa regală Prințul
Philip, Ducele de Edinburgh și de Kurt Hahn, un mare
profesor și educator. De peste 50 de ani, acest
program este în continuă creștere, a ajuns aproape în
130 de țări și teritorii din întreaga lume. Este livrat în
special tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 de
ani, are trei nivele: bronz, argint și aur, eu am reușit să
obțin cele trei medalii. Fiecare nivel este caracterizat
de un anumit interval de timp şi de diferite cerințe
adaptate fiecăruia.  

Cum ai văzut programul din perspectiva ta de
participant?  

Să fiu sincer, la început nu știam exact ce presupune
acest program, aflasem că este vorba despre expediții,
iar eu am fost mereu atras de acest tip de activități.   

CONVORBIRI CLUJENE

Care a fost cea mai interesantă expediție care ți-a
rămas ție în minte?  

Eu am participat la peste 20 de expediții, dar cea
mai importantă a fost cea în care am traversat
Europa pe Dunăre, pe EuroVelo 6, o pista de
biciclete de 3500 de km, dar noi am făcut doar o
porțiune de aproximativ 400 de km și am reușit să
trecem prin 3 capitale europene Viena, Bratislava şi
Budapesta. Asta s-a întâmplat în iunie, acum 2 ani.
A fost o experiență de nedescris foarte intensă și
destul de grea, unii colegi chiar au vrut să renunțe.   

TRANSYLVANIA COLLEGE

Sursa foto:  Facebook

Care au fost cele mai importante proiecte
implementate în cadrul Transylvania College?   

Avem foarte multe proiecte extracurriculare care
funcționează la noi în școală și care le-am deschis
și către copiii și tinerii din Cluj și din toată țara, de
exemplu avem proiectul Money-FEST, în care
colegii noștri predau educație financiară copiilor și
tinerilor, chiar am avut câteva webinarii acum
două-trei săptămâni și încă mai continuăm.  

Mai avem și proiectul Think Up Academy, prima
academie de idei din Europa realizată de elevi
pentru elevi, în care oferim mentorat elevilor care
doresc să se implice în diferite proiecte și nu știu
cum. Le oferim gratuit mentorat și pentru
orientare în carieră tinerilor care sunt interesați să
studieze în străinătate și nu știu care e procedura.
De asemenea, avem International Youth Summit of
Transylvania (IYST), deschis tinerilor, o conferință
internațională la care iau parte foarte multe școli.  

Din ianuarie am început un ziar școlar
Transylvania Insights. Am scris câteva articole,
dar eu mai degrabă coordonez echipa, îmi place să
scriu ca hobby și cred că merge mână în mână cu
politica, pentru că în ambele domenii contează
foarte mult să punem niște idei, idealuri și principii
de bază precum bunul simț sau diplomația.   

Sursa foto:  Facebook
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În cadrul Duke of Edinburgh International Award
sunt și award lider, adică ajut, coordonez și mentorez
diferiți participanți, dar sunt și ambasador al
programului în România. În general merg prin diferite
unități de învățământ, am avut anul trecut o
prezentare foarte frumoasă la Dej unde am prezentat
elevilor unui liceu experiența mea în acest program,
iar copiii au fost fascinați și interesați de program,
chiar am avut câțiva doritori care s-au înscris. După ce
a început pandemia, am ținut prezentări și ateliere
pentru o noi award leaders online.  

CONVORBIRI CLUJENE

Ion Rațiu spunea că „nu contează ce faci, atâta
timp cât faci ceva pozitiv; cât de mare, cât de mic,
atâta timp cât faci ceva pozitiv pentru compatrioții
tăi; fă-o în fiecare zi!”, iar eu încerc să mă ghidez
după acest crez, să văd că pot să fac ceva. Faptul că
sunt aici, ca să respir, că sunt sănătos, că am două
mâini, două picioare, deja mă pune într-un avantaj.
Faptul că putem să facem ceva în comun și pentru
comunitate este cel mai mare beneficiu. 

Crezi că este important ca instituțiile și ONG-urile
din Cluj să colaboreze pentru bunăstarea tinerilor
și pentru sprijinirea comunității?  

Da și cred că nu numai pentru bunăstarea
comunității Clujene, ci este nevoie de o inițiativă la
nivel național de unificare a tuturor forțelor
guvernamentale sau nonguvernamentale şi să
unim omul cu instituția, să se creeze o legătură
între cele două astfel încât să poată evolua
împreună. Clujul în general prin activitățile și
proiectele sale este un exemplu pentru multe
orașe din țara noastră, dar și la nivel european,
deci putem spune că suntem pe drumul cel bun.  

TRANSYLVANIA COLLEGE

Sursa foto:  Facebook

Sursa foto:  Facebook

Cum se vede Transylvania College prin ochii unui
elev? Ți-ai fi dorit să alegi un alt liceu?  

Cred că am ales bine. Este locul în care m-am format
ca tânăr, ca adult. Personal, văd liceul ca experiența
care te formează, te modelează în persoana în care îți
dorești să devii. Cred că e foarte important ce faci cu
informația și cu oportunitatea pe care ai primit-o.  

Care este plusul de valoare pe care instituția din care
faci parte îl aduce în cadrul comunității clujene?

Un mare plus este faptul că Transylvania College își
dorește să inoveze ideea de educație, încearcă prin
acțiunile sale, prin proiectele sale să dea înapoi
comunității prin cât mai multe inițiative legate de
mentorare a profesorilor, elevilor, astfel încât să
sprijine dezvoltarea celor implicați și nu numai.     

„Nu contează ce faci, atâta timp cât faci
ceva pozitiv; cât de mare, cât de mic,
atâta timp cât faci ceva pozitiv pentru
compatrioții tăi; fă-o în fiecare zi!”

- Ion Rațiu

Tu spuneai că vrei sa te implici în politică. Dacă ai
putea schimba ceva în Cluj sau la nivel național,
ce ai face? 

Sunt foarte multe lucruri de schimbat, dar un lucru
foarte important ar trebui schimbat pentru a avea
generații și un viitor stabil ar fi educația. Kurt Hahn
spunea că educația adevărată este cea
nonformală, cea care formează omul prin ceva
practic, desigur este important să știi matematică,
limba română, literatură, dar cred că după ce ieșim
din școală este mai important să ne alegem cu mai
multe lucruri practice decât teoretice.  
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Ne puteți împărtăși mai multe detalii despre
activitatea instituției dumneavoastră?

Mă numesc Monica Barbovschi, sunt președinta
Asociației CARE (Cetățeni Activi pentru Relații Etice).
Suntem o organizație relativ nouă, înființată în
februarie 2019, în concluzie avem puțin peste 2 ani.
Care a fost ideea? Ne dorim să activăm în zona
drepturilor omului, a drepturilor femeilor, în domeniul
egalității de gen. De aceea, ne poziționăm mai aparte
de restul organizațiilor de profil care acționează în
domeniul violenței de gen. Atenția pe care noi o
acordăm aspectelor mai puțin adresate din aceast
domeniu, anume mentalități, stereotipuri de gen,
atitudini discriminatorii, ne-a determinat să înființăm
organizația împreună cu alți membri de aici din Cluj,
dar avem în componența asociației și membri activi
din București, Timișoara, Arad. Ne dorim să activăm în
domeniul egalității de gen, să oferim educație non-
formală, în vederea schimbării mentalităților societății
românești cu privire la roluri de gen, stereotipuri,
atitudini discriminatorii, întocmai pentru a înceta toate
formele de violență de gen, mai subtile și mai puțin
subtile. Unul dintre scopurile noastre este și să
prezentăm o paletă mult mai diversificată a relațiilor
interumane față de cea pe care ne-o servește
societatea românească în momentul de față.

COLABORAREA CLUJEANĂ

Monica Barbovschi, președinta Asociației Cetățeni  Activi pentru Relații Etice (CARE), partener al Meselor
Rotunde Clujene, ni s-a alăturat acestei ediții pentru a ne vorbi despre activitatea asociației, dar și despre
misiunea acesteia și planurile de viitor. Pentru mai multe informații, le puteți vizita pagina de Facebook.

Oare ne-ați putea furniza mai multe informații
despre unele dintre aceste inițiative? Ne puteți da
exemple?  

Da, sigur! Înainte de pandemie, obișnuiam să
facem întâlniri lunare față în față, deschise
publicului larg, atât în Cluj cât și în București, în
care discutam liber despre forme de relaționare,
stiluri de atașament, inteligență emoțională,
consimțământ (unde am organizat și ateliere pe
această temă, alături de subiectul relațiilor
sănătoase). Pe acestea încercăm să le
implementăm și în format online, deși nu ne place
nici nouă. 

Mai aveam un eveniment anual, denumit Open
Poly Day, un eveniment de creștere a gradului de
conștientizare privind diversitatea relațională,
deschis publicului larg, cu ateliere față în față
susținute de către membrii asociației noastre. De
asemenea, aveam și 2 retreat-uri bianuale, ținute
în zona de munte, constând adesea într-un
weekend prelungit în care organizam ateliere pe
teme precum inteligența emoțională, formele de
consimțământ, discuții despre sexualitate și relații,
dialoguri despre masculinitate toxică, etc..  

Am activat și în cadrul evenimentului Pride, în
ipostază de colaboratori, oferind de asemenea și
aceste două ateliere. Am mai participat și în alte
inițiative ce aveau în componență această tema a
egalității de gen, de exemplu ne-am implicat în
turneul de promovare al filmului Touch Me Not, al
Adinei Pintilie, aici la Cluj. 

Sursa foto:  Facebook

https://www.facebook.com/asociatiacare
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Am participat la atelierele ce au avut în vedere
tematica filmului. Ne-am implicat într-o colaborare cu
Bad Unicorn, care avea în vedere producții privind
violența de gen, în cadrul cărora Kati și Ana, două din
membrele fondatoare ale asociației, au susținut
ateliere.  

Care ați spune că este mesajul din spatele acestor
inițiative? Care considerați că este mesajul pe care
vreți să-l transmiteți celor care vin la aceste ateliere?
 

Mesajul nostru este că societatea noastră este
departe de a înțelege ce este cultura
consimțământului. Trăim într-o cultură extrem de
violentă, și aici ne referim la o sferă mai largă decât
cea a relațiilor sexuale, ci facem referire la relațiile
noastre de zi cu zi. Am vrea să ajutăm creșterea
gradului de conștientizare la nivel individual a limitelor
personale, respectului reciproc, a diferenței dintre o
interacțiune dorită în contrast cu una nedorită, de
aceea ne dorim crearea unei culturi în care afecțiunea
și sexualitatea sunt exprimate într-un mod autentic și
sănătos. Ne dorim o mai mare acceptare a diversității
sexuale și relaționale, o mai mare acceptare a
propriilor noastre corpuri și a noastră ca ființe
complexe, în afara stereotipiilor sexuale și sexualizate
(conceptul de „sex-positivity”).

Cum interpretați presiunea socială în cadrul
societății românești?

oi trăim într-o cultură a minimizării impactului
emoțional al violenței, mai ales că sunt nenumărate
cazuri în care se ignoră abuzuri grave ale
consimțământului. Hărțuirea stradală este ceva la
ordinea zilei, trivial, însă extrem de nociv, în special
pentru femei sau persoanele queer, alături de tot ceea
ce nu se încadrează în categoria de bărbat alpha. 

CONVORBIRI CLUJENE

Trăim într-o cultură a negării realității actuale,
anume că ne luptăm la nivel de societate să fim
crezute în vederea seriozității hărțuirii, violenței de
gen. Dau un exemplu: la atelierele noastre trebuie
încă să convingem bărbații că nu este bine să agăți
femei pe stradă. Primim argumente precum „Dar
eu sunt un tip de treabă” , „Eu sunt un băiat bun”,
„Nu vreau să îți fac rău". 

Deci încă suntem la nivelul în care trebuie să
convingem oamenii de gravitatea hărțuirii, iar
respingerea nu este o reflecție a persoanei care
inițiază acest flirt, și de asemenea faptul că noi, ca
femei, suntem obișnuite să ne fie minimizate
aceste probleme. În special, noi, femeile, suntem
socializate să ne exprimăm vag, să nu facem valuri,
să nu creăm discomfort celorlalți. Am fost învățate
că este mai valoros să fim politicoase, să păstrăm
aparențele cu ceilalți în detrimentul propriului
nostru confort și a propriei noastre siguranțe.

Ne puteți spune ceva despre proiectele actuale?
Care este proiectul dumneavoastră de suflet?    

O să încep cu proiectul de suflet de care îmi este
foarte dor, anume cele două retreat-uri pe care le
menționăm, OpenCon, unde ne propunem să
creăm un spațiu de încredere, siguranță, în care să
reușim să ne vulnerabilizăm și să ne deschidem
față de ceilalți. Această inițiativă a fost de fapt
precursoare înființării asociației, primele ediții fiind
ori în 2016 ori 2017. În afară de proiectul
CHAMPIONs în care suntem implicați cu atelierele
noastre, plănuim să participăm, în măsura în care
se va putea, cu prezența fizică la Pride, de
exemplu, sau la alte proiecte similare. Ne mai
propunem să facem o serie de materiale
informative, care vor avea ca subiect demontarea
stereotipurilor de relații și rolurile de gen.
Așteptăm vremuri mai bune pentru a ne putea
extinde antenele și în afară platformelor online. 

E de notat faptul că deja lumea se află într-un
burnout în ceea ce privește întâlnirile online, ne
dorim să facem ceva și palpabil, nu doar pe un
ecran. Știm deja din studiile naționale și
internaționale că ne confruntăm cu creșterea
cazurilor de violență domestică, iar indicatorii ne
arată faptul că am pierdut mult teren în ceea ce
privește lupta pentru egalitatea de gen. 

ASOCIAȚIA CARE

Sursa foto:  Facebook
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Inegalitățile s-au adâncit, persoanele care erau într-o
situație vulnerabilă au ajuns în situații critice. În
concluzie, pandemia a adus un regres în aceste
privințe. Sperăm să ne putem continua activitatea,
față în față, hibrid sau online, cum se va putea. 

Care considerați că este aportul pe care îl aduce
organizația dumneavoastră comunității clujene?   

Cred că plusul de valoare este ceea ce menționam la
început, anume că ne propunem să lucrăm direct cu o
provocare într-un teren foarte fertil (orașul Cluj). Sunt
deja ONG-uri cu tradiție în ceea ce privește egalitatea
de gen sau luptei împotriva egalității de gen, însă noi
venim pe un segment care nu este suficient adresat,
anume schimbarea de atitudini, mentalități legate de
ce înseamnă să fii bărbat sau femeie, să ai un
comportament sănătos în relațiile cu ceilalți, ce
înseamnă consimțământ. Simultan, publicului căruia
ne adresăm este vast, acoperind diverse segmente de
vârstă, ocupație, context social.     

CONVORBIRI CLUJENE

Ce considerați că vă motivează cel mai mult în
activitatea dumneavoastră?

Toți suntem motivați de propria noastră viață și de
faptul că vrem să schimbăm societatea în care
trăim, aici fiind sursa inspirației și frustrărilor
noastre. Mulțumirea care rezultă din explicarea
comportamentului cuiva și observațiile care vin de
la persoana cu care discutăm acest subiect sunt
neprețuite, să vezi că omul din fața ta înțelege și
este dornic să afle mai mult. Avem satisfacția de a
vedea oameni transformați de activitățile noastre,
adesea mai curioși, entuziaști sau relaxați față de
cum au intrat. De aceea, avem speranța că vom
putea reîncepe aceste activități față-n față!

ASOCIAȚIA CARE

Sursa foto:  Facebook

Care considerați că sunt provocările în atingerea
obiectivelor dumneavoastră?    

Provocările cred că sunt aceleași cu care se confruntă
toate ONG-urile la început de drum: atragerea de
fonduri, parteneri pentru proiecte, sedimentarea unui
nume, creșterea credibilității. Avem șanse, suntem un
colectiv motivat. Nu avem foarte multă experiență
ONG-istă în spate, de exemplu eu sunt cercetător
sociolog, la fel și o altă membră fondatoare a echipei.
Din acest motiv, aici văd mai degrabă oportunități de
creștere și dezvoltare în ceea ce privește cultura
organizațională și activitățile specifice unei organizații.
 

„Ce ne motivează? Cred că deși ne
place să credem că trăim într-o bulă,
lumea e tot acolo și dacă nu facem
eforturi în a o schimba, vom rămâne
în aceeași situație.”

De ce credeți că este important ca organizațiile și
instituțiile din Cluj să colaboreze în vederea
sprijinirii comunității?    

Fiecare asociație își cunoaște bucățica în care
activează, astfel este important să știm unii de alții
pentru a înțelege imaginea de ansamblu. Fiecare
are o bucățică de puzzle și astfel, când ne punem
mințile împreună, reușim să înțelegem mai mult,
să găsim soluții mai repede, să colaborăm mai
eficient, deoarece munca de ong-ist este una
dificilă în ciuda faptului că este plină de satisfacții.

Care sunt obiectivele pe termen scurt? Ce vizează
pe termen lung?

Pe termen scurt, dorim să ne continuăm activitățile
de workshop pe temele consimțământ și
relaționare. Pe termen lung, ne-ar plăcea să
stabilim exact aceste parteneriate de care
aminteam, care cumva să se transforme în niște
activități implementate periodic. Ne-ar plăcea să
colaborăm cu școli și/sau licee din Cluj, dar nu
numai. Dorim să colaborăm cu mai multe
organizații și cu instituții publice.    



Contribuiți la următoarea
ediție a Colaborării Clujene

Obiectivul nostru în ceea ce privește acest buletin informativ rămâne același de a fi folosit drept un
instrument pentru a facilita schimbul de informații între instituții și sectoare.

Astfel, dacă aveți recomandări privind o publicație, un raport, un proiect viitor ori aflat în plină
desfășurare, un eveniment, o conferință, un atelier sau un training pe care doriți să îl faceți
cunoscut și celorlalți sau dacă știți evenimente din Clui și credeți că acestea ar fi utile și pentru alți
parteneri din Mesele Rotunde Clujene, vă rugăm să ni le trimiteți pe email, către Florina-Marieta
Neagu, Communications Officer, la adresa florina.neagu@patrir.eu. Ulterior, ne vom asigura că
aceste recomandări vor fi incluse în ediția următoare!

Pentru orice alte informații privind conținutul buletinului informativ, puteți contacta Secretariatul
Meselor Rotunde Clujene, meserotundeclujene@patrir.eu.
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Mesele Rotunde Clujene și, implicit, buletinul informativ, sunt produse ale
proiectului CHAMPIONs, finanțat din Fondul de securitate internă al Uniunii

Europene - Poliție în temeiul Acordului de subvenționare nr. 823705.


