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DRAGĂ CITITOR,
    Colaborarea Clujeană este o revistă realizată despre, de către și pentru
Cluj. A fost creată pentru a face vizibilă munca uimitoare a organizațiilor,
instituțiilor și a diferitelor persoane din întreaga comunitate locală. De
asemenea, prin Colaborarea Clujeană dorim să oferim inspirație și să
celebrăm creativitatea și colaborările care pot face o diferență în viața
clujenilor.

    Colaborarea Clujeană este o revistă pentru toți clujenii. Sperăm ca prin
ea: să fim conștienți de munca interesantă, de foarte multe ori inspirată și
importantă pe care o fac atât de mulți oameni din diferile domenii în Cluj;
să identificăm problemele și provocările care sunt importante pentru noi
toți și să le adresăm pentru a îmbunătăți calitatea vieții și bunăstarea
clujenilor; să facilităm noi conexiuni și să inspirăm noi colaborări, abordări
și inițiative orientate spre soluții, realizând astfel mai multe împreună
decât separat.

  Colaborarea este cuvântul cheie și ceea ce definește Colaborarea
Clujeană. Colaborarea în și între sectoare, instituții și comunitatea noastră
în ansamblu.

    Colaborarea Clujeană a luat naștere din proiectul Mesele Rotunde Cluj
organizate de Institutul Român pentru Pace - PATRIR în colaborare cu
Primăria Cluj pentru a aduce la aceeași masă de discuții instituții publice,
autorități locale, ONG-uri, instituții civice și culturale, universități, școli,
companii și nu numai.

    Astăzi, Colaborarea Clujeană este publicată în limba română și engleză,
însă dorim ca următoarea noastră ediție să fie și în limba maghiară.
Publicația este gratuită și distribuită online.

  Dorim să mulțumim prin această cale tuturor partenerilor care au
contribuit la această ediție! Dacă doriți ca inițiativele, evenimentele,
proiectele sau publicațiile dvs. să fie prezentate în următoarea ediție,
trimiteți-ne un e-mail la info@patrir.eu

Colaborarea Clujeană
Team
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PROIECTE



    Și e foarte necesar! Pentru că pe lângă o alfabetizare de
bază în domeniul dezvoltării durabile, manualul RPR
încurajează colaborarea în rândul elevilor și creșterea
implicării acestora în proiecte de mediu și sustenabilitate
din comunitatea lor. Cursul a fost creat cu gândul la elevi,
după focus group-uri ținute cu aceștia, să fie ceva care să
le placă, să le fie de ajutor, dar și să îi facă curioși. Iar
profesorilor să le ușureze munca de predare și să poată
explora împreună cu elevii diferite subiecte și soluții.

   O surpriză pentru noi a fost că manualul a fost cerut și-n
afara școlilor. Astfel că el poate fi achiziționat ca o carte
utilă oricui, pentru a înțelege mai bine impactul alegerilor
noastre zilnice și interacțiunile complexe mediu -

economie - societate. Se poate găsi la editura Seneca ori
prin formularul de pre-comandă aici.

Să vă fie de folos! 

Din respect pentru resursele noastre, ale tuturor,
Cami Gui - co-coordonat proiect Respect Pentru Resurse

 
Clipul de prezentare al cursului și

proiectului RPR  aici
 

Clip scurt cu răsfoirea manualului
recent tipărit aici

 
Email: 

respectpentruresurse@gmail.com
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RESPECT PENTRU
RESURSE

PROIECTE

   ”Respect Pentru Resurse” (RPR) este un manual și un curs
creat de 2 ONG-uri clujene, în colaborare cu elevi și
profesori, pentru a contribui la educația pentru
sustenabilitate în România. Este un proiect de suflet al mai
multor clujeni, care reflectă o aliniere perfectă a planetelor
pentru cei care au vrut sa facă altfel lucrurile. Alinierea vine
de la mixul de echipe a 2 organizații (echipa Clujul
Sustenabil si Food Waste Combat), la care s-a alăturat a
treia (Society for Responsible Consumption), iar apoi și-au
suflecat mânecile și ilustratorii talentați de la KOMITI. Tot
din Cluj, tot niște oameni curajoși, implicați în comunitatea
lor.
 

   RPR a fost inițial ceva micuț - doar o serie de ateliere de
educație nonformală livrate de echipa Food Waste Combat
în 2019 și 2020, în mod voluntar. Ulterior, am realizat că
putem produce un impact real doar dacă ajungem la mai
mulți elevi cu ajutorul predării făcută de profesori. Astfel că
în 2021 am creat un manual și un ghid de predare. Scopul
este să aducem în școlile din România discuția și practica
educației pentru un viitor responsabil și trai sustenabil. 

   Cursul este predat în anul școlar 2021-2022 de către 10
profesori unui număr de 700 de elevi, din 5 orașe din
Români și se adresează claselor V-XII. În unele școli, acesta
a fost adoptat ca opțional, iar în altele va ajunge la elevi sub
forma unor cercuri tematice ori prin exerciții practice de
aprofundare pentru alte materii corelate. Ambiția noastră
este ca acest curs să ajungă la fiecare elev din România și
pe viitor, să existe o abordare transdisciplinară e educației
pentru sustenabilitate în curricula națională. Știm că poate
fi un demers incomplet și imperfect, dar există și sperăm să
fie doar unul din proiectele de acest gen de la noi. 

Un manual altfel. Despre colaborare și educație pentru
sustenabilitate

http://bit.ly/RPR_formularComanda
https://bit.ly/RPR_clipPromo
https://bit.ly/RPR_manual
https://bit.ly/RPR_manual
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CAMPANIA 16 ZILE ÎN CLUJ 

Campania 16 Zile în Cluj a Alianței Clujene, împotriva
violenței de gen și pentru egalitate, oportunități, inovație și
siguranță pentru toți, este menită ca o inspirație și o
invitație. O inspirație pentru a vedea amploarea incredibilă
a activităților și angajamentul organizațiilor sau
partenerilor în campanie, și o invitație pentru a deveni
parte din aceasta.

Pe parcursul a 16 zile, din 25 noiembrie până pe 10
decembrie și nu numai, Campania va desfășura o gamă
incredibilă de evenimente și activități atat în oraș și la
nivel internațional, cum ar fi programe educaționale și
inspiraționale în școli care ajung la mii de tineri; un festival
de film feminist; un forum local și global privind
împuternicirea cu femei din diferite domenii ale vieții;
mese rotunde de politici cu autoritățile locale; expoziții
publice de artă și fotografie și multe, multe altele.

Construită pe spiritul Clujului, Alianța Clujeană este despre
incluziune. Companii, ONG-uri, administrația locală,

poliția, forțele de ordine, mass-media, universități, școli,
organizații studențești, instituții culturale și multe altele
fac parte din Alianță. Scopul nostru este de a fi
schimbarea, de a obține rezultate practice și de impact
pentru a ne asigura că fiecare cetățean al Clujului - în
special fiecare femeie și fiecare fată - este în siguranță, se
simte respectată și are drepturi și oportunități egale.

Campania 16 zile este o campanie împotriva hărțuirii,
violenței și abuzului și o campanie pentru încurajare,

inovare, oportunitate și schimbare pozitivă: despre a crea
împreună viitorul pe care ni-l dorim pentru Cluj.

PROIECTE

Instituțiilor, școlilor, organizațiilor, artiștilor, organizațiilor
studențești, liderilor de afaceri, jurnaliștilor și cetățenilor
de toate mediile, le adresăm această invitație de a deveni
membri activi ai Alianței Clujene. Pentru companii și
donatori privați, vă invităm să deveniți parteneri și să
susțineți o campanie care, cu angajamentul
dumneavoastră, poate face o diferență reală și poate avea
un impact asupra vieții cetățenilor clujeni.

Alianța Clujeană s-a reunit pentru pregătirea și
implementarea campaniei, precum și pentru a lucra
pentru schimbare și impact pe termen lung - în Cluj și
chiar mai mult, în toată țara. Adunăm organizații civice,

artiști, academicieni, interpreți, lideri de afaceri, psihologi,
sportivi, companii, parteneri media și multe altele. Ne
angajăm să inspirăm si să promovăm modele pozitive, să
desfășurăm campanii eficiente și inovatoare de
sensibilizare a publicului - prin instalații de artă în oraș,

festivaluri de film, evenimente comunitare, ateliere și
multe altele; și să lucram pentru schimbări reale - în
politici, atitudini și comportamente - care vor crește
oportunitățile și bunăstarea și vor contribui la depășirea
tuturor formelor de violență și abuz bazate pe gen.

Dacă dorești să faci parte din această Alianță și
campanie te invităm să ne scrii un mai la adresa
cecilia.varga@patrir.eu

Urmărește campania aici. 

Alianța Clujeană

https://www.facebook.com/16zile


 În această toamnă, zeci de idei pe teme de sănătate, învățare, de
participare și de activare a mediului sunt puse în practică de
tinerii clujeni care le-au gândit în cadrul Com’ON Cluj-Napoca ’21. 

 Clujenii vor putea participa la evenimente diverse și dinamice:

de la ateliere de dans și pantomimă la educație antreprenorială,

de la proiecții de filme pentru cei mici la colectare selectivă de
deșeuri, de la ateliere de tehnică stop motion și terapie prin artă
la educație despre sănătate, vor putea dona sânge în campanii
speciale și vor putea face mișcare împreună. Inițiativele tinerilor
vor fi puse în practică mai ales în aer liber, în parcurile orașului,
dar vor fi și multe evenimente în mediul online. 

 Lista integrală a inițiativelor care vor fi prinde viață până la finalul
lunii noiembrie poate fi găsită aici.

Ideile tinerilor au ajuns să fie susținute financiar de Primăria și
Consiliul Local și Banca Comercială Română și puse în practică în
urma unui proces de înscrieri urmat de un proces online de vot
unde peste 1.000 de clujeni au acordat peste 2.000 de voturi. 

Com’ON Cluj-Napoca este un proces participativ pentru tineret
care s-a născut în 2015 și care este derulat de Grupul PONT,

organizație care își propune inovarea socială prin participare,

antreprenoriat și cultură, cu accent special pe tineri și digitalizare. 

PROIECTE

COM’ON 
CLUJ-NAPOCA ‘21 
LET’S DO WELL TOGETHER!
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Află mai multe despre
COM'ON Cluj-

Napoca:
website

facebook
instagram

https://comoncluj.ro/initiatives.
http://comoncluj.ro/home
https://www.facebook.com/comoncluj/
https://www.instagram.com/comoncluj/


PROIECTE

PACTUL EUROPEAN
PENTRU INTEGRARE
De ce EPI?
Creat din nevoia și dorința unui spațiu european
multicultural, unde toți oamenii, indiferent de mediul de
proveniență, de țara de origine, de mentalitate culturală și de
stil de viață găsesc bucurie împreună, în co-abitare. Pactul
European pentru Integrare este un proiect desfășurat pe
parcursul a 30 luni, finanțat de Comisia Europeană, cu scopul
de a sprijini integrarea resortisanților din afara spațiului
european, în 7 orașe din Europa.

Impactul la nivel European
Cartagena (Spania), Cluj-Napoca (România), Linkoping
(Suedia), Lublin (Polonia), Dietzenbach (Germania), Ravenna
(Italia) și Riga (Letonia) au lucrat împreună pentru a
indentifica propriile zone prioritare, pentru a crea strategii de
integrare puternice și pentru a implementa acțiuni și
activități alături de alți actori locali, pentru a ajuta
resortizanții să înețe limba, să ăși găsească un job, să
ințeleageă cultura și să găsească un loc plăcut și sigur de trai,
în țara europeană pe care și-au ales-o. Fiecare oraș a implicat
cetățeni în procesul de decizie și a co-creat cea mai de
impact inițiativă, pentru a susține și facilita procesul de
integrare practică și culturală. 

Impactul la nivel local
În Cluj-Napoca, nevoile identificate au fost facilitarea
accesului și oportunităților la educație, integrare și munca,

fie prin asigurarea unui loc de muncă sau prin începerea
unui nou business. Strategia se concentrează pe un obiectiv 

de integrare care va reprezenta baza tuturor acțiunilor: EPI
One-Stop-Shop - inițiativa care sintetizeză întreaga
informație, asistență și ghidare pentru a sprijini procesul de
integrare ale resortizanților, de la A la Z. O platformă online
care include informațiile, de la cele mai de bază (găsirea unei
locuințe, găsirea unui loc de muncă, considerente legale, școli
și universități, aspecte culturale) la ghiduri detaliate despre
creare unei vieți în Cluj. Platforma online este completată de
un birou fizic, unde resortizanții pot adresa întrebări și primi
sprijin complet pentru a înțelege ce trebuie să facă pentru a
depăși orice dificultăți cu care s-ar putea întâlni. 

Replicare și sustenabilitate
Modelul de rezolvare a problemelor pe care EPI îl folosește
este co-crearea și co-implementarea, precum și replicarea
proceselor și rezultatelor în toată Europa. Actorii locali din
fiecare oraș sunt implicați direct în toate etapele proiectului,
de la cercetare până la implementare, încurajați să contribuie
cu ideile și resursele lor și să încorporeze acțiunile în strategii
în propria activitate zilnică. Birourile administrației publice,

organizații non-profit, comunitatea afacerilor, mediul
academic si prestatorii de servicii lucrează împreună pentru a
crea un spațiu unde multiculturalitatea prosperă, un spațiu
care încurajează oamenii în a învăța unii de la ceilalți, în a
lucra împreuna, în a oferi și a primi, în a identifica puncte tari
și a depăși dificultăți, în a dezvolta un sentiment de
apartenență și comunitate pe termen lung.
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CLUJ FOR YOUTH 2030 
STRATEGIA DE TINERET A ZONEI
METROPOLITANE CLUJ 

Cluj-Napoca a parcurs un proces accelerat de dezvoltare a
ecosistemului local de tineret în perioada 2011-2020. Un
moment cheie al acestui proces a fost dobândirea titlului de
Capitală Europeană a Tineretului 2015, precum și
implementarea unui program anual complex sub egida
acestui titlu.

Prin calitatea sa de oraș și zonă urbană magnet, oraș
academic și oraș cu o permanentă dezvoltare a scenei
culturale și de timp liber, Cluj-Napoca și o parte a localităților
zonei Metropolitane Cluj sunt de facto comunități tinere prin
natura vârstei locuitorilor săi, fiind într-un continuu proces de
transformare și inovare și gestionând în mod curent
provocări tipice unei aglomerări urbane în creștere.

Pandemia COVID-19 a generat o presiune încă greu de
măsurat asupra generațiilor tineret ce poate fi definit la nivel
de bază printr-o scădere majoră în percepția lor despre
calitatea vieții proprii (a fericirii resimțite), dar și prin aspecte
ce țin de sănătatea lor mintală și un nivel ridicat de
incertitudine cu privire la viitor. Incapacitatea de a participa
activ la viața comunității creează totodată o ruptură în
formarea rețelelor lor sociale care este un aspect esențial în
formarea perspectivelor acestei generații. Există premisele
pierderii unei întregi generații funcționale la nivel societal ce
poate conduce la o ruptură în însuși leadership-ul zonei
urbane și metropolitane în 10-20 de ani. Această situație
solicită acțiune rapidă, bazată pe colaborare și pe
angrenarea tuturor factorilor interesați în a susține tinerii în
procesul de recuperare și repornire a interacțiunilor sociale.

NEVOIA ȘI OPORTUNITATEA ELABORĂRII STRATEGIEI

10 argumente pentru realizarea unei strategii metropolitane
de tineret

1. O strategie metropolitană de tineret vine în sprijinul
cadrului strategic general de dezvoltare la nivel
metropolitan (SIDU Cluj 2030).

2. Tineretul este considerat subiect strategic la nivel
european și național
3. Domeniul tineretului este tot mai prezent în abordările
strategice urbane.

4. Există dovezi recente și informații punctuale despre
situația tinerilor în zona urbană și metropolitană
5. Abordarea metropolitană aduce valoare adăugată unui
cadru strategic pe termen mediu cu focalizare specială
asupra tineretului.
6. Strategia Cluj for Youth 2030 poate contribui la
consolidarea colaborării largi a ecosistemului urban de
tineret.
7. Strategia Cluj for Youth 2030 poate consolida caracterul
orașului ca oraș tânăr contribuind inclusiv la brandul
orașului.
8. Strategia Cluj for Youth 2030 poate reprezenta o inovare
în sine în modul de abordare a obiectivelor de tineret pe
termen mediu și lărgirea orizontului de gândire.

9. Importanța și urgența abordării efectelor COVID-19 asupra
generației tinere poate fi adresată cu o mai mare eficacitate
și eficiență într-un cadru larg de colaborare inspirat de un
cadru strategic bine fundamentat.
10. Strategia Cluj for Youth 2030 poate crea cadrul pentru
formarea unei viziuni pe termen lung cu tinerii de astăzi și
pentru tinerii metropolei viitorului, metropolă în care tinerii
sunt fericiți.



PASTILA CULTURALĂ 
PENTRU STAREA DE BINE
Persoanele care au interacționat mai mult cu arta în
primele luni ale pandemiei au avut mai puține stări
negative, 64% dintre ei au afirmat că arta i-a ajutat să se
simtă mai bine, iar consumul frecvent de artă a fost
asociat cu o stare de spirit mai bună, semnificație și
apreciere pentru frumos, conform unui studiu realizat de
Centrul Cultural Clujean în 2020.

În contextul actual al pandemiei care pune la încercare
reziliența fiecăruia dintre noi, Centrul Cultural Clujean
propune Pastila Culturală pentru starea de bine - un
chestionar online care evaluează starea emoțională și
oferă recomandări culturale personalizate. Platforma este
în limba română și este accesibilă oricui, în mod gratuit.

Recomandările selectate de echipa programului
Academia Schimbării sunt adaptate stărilor emoționale
ale participanților și includ muzică, literatură, film, arte
vizuale, etc.

PROIECTE

Cei care doresc să beneficieze de recomandările culturale
pot completa chestionarul disponibil pe pagina aceasta și
vor primi pe email sugestiile personalizate. Programul
include și o etapă de cercetare prin care Centrul Cultural
Clujean urmărește să evalueze impactul participării culturale
asupra stării de bine a participanților.

Pastila Culturală este o inițiativă a Centrului Cultural Clujean
și face parte din proiectul european Art & Well-being, care
explorează relația dintre artă, sănătate și starea de bine a
indivizilor și comunităților. Proiectul este realizat în
colaborare cu Clinica Universitară de Psihologie ”Babeș-

Bolyai PsyTech”, Bookstory, TIFF Unlimited.

Implementat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul
Europa Creativă, al Ministerului Culturii și Primăriei Cluj-
Napoca.
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https://cccluj.ro/pastilaculturala


PROIECTE

FONDUL DE INOVARE
ȘI EXPERIMENT
𝐅𝐈𝐗 𝐂𝐥𝐮𝐣

Tinerii clujeni vor avea la dispoziție, începând cu acest an,

un nou mecanism de finanțare prin care își vor putea
dezvolta și pune în practică ideile inovatoare: 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐮𝐥𝐝𝐞
𝐈𝐧𝐨𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐂𝐥𝐮𝐣 - 𝐅𝐈𝐗𝐂𝐥𝐮𝐣.

Fondul de Inovare şi Experiment Cluj invită tinerii cu
vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani, care locuiesc, studiază
sau lucrează în Cluj și doresc să devină antreprenori, să își
înscrie ideile inovatoare în cadrul programului FIX CLUJ.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Clusterul de Educație
C-EDU și Fundația Botnar, lansează primul fond de inovare
dedicat finanțării inițiativelor antreprenoriale ale tinerilor
clujeni.

FIX CLUJ – este singurul program din România realizat în
cadrul unui proces de co-design al ecosistemului de
inovare (clustere, universități și startup-uri cu susținerea
administrației publice locale clujene), fiind susținut
financiar în același fel.

Acest program le oferă practic tinerilor din Cluj-Napoca și
zona metropolitană un suport de învățare și finanțare de
tip pre-seed – pentru a putea să își testeze potențialul de
inovare de la vârste mult mai timpurii decât le oferă alte
programe care funcționează în piață, în acest moment.

să aibă la bază contribuții din mediul privat,
administrația publică, dar și din societatea civilă; 

programe de mentorat și cursuri de antreprenoriat
pentru tinerii care vor beneficia de acest mecanism de
finanțare; 

evaluarea calitativă a propunerilor candidaților și
susținerea acestora în fața unui juriu format din experți
(pitching); 

mecanism de finanțare super simplu, fără “un milion de
garanții, hârtii și dosare”; 

fără obligația de a returna banii în cazul unui eșec; 

iterații anuale, adaptate și actualizate în baza feed-back-

ului obținut atât de la beneficiari, cât și de la investitori; 
co-design al arhitecturii cu actorii din ecosistem. 

Mecanismul de finanțare are la bază câteva principii clare,

care pot să îl transforme într-un model de bune practici la
nivel european: 

Dacă această primă ediție a Fondului de Inovare și
Experiment Cluj (2021-2022) se va dovedi un succes, ne
propunem ca până în 2027 să investim, în parteneriat cu
clusterul de educație C-EDU, Fundația Botnar, mediul privat
și actorii relevanți din societatea civilă, în acest mecanism
de finanțare a inovării și antreprenoriatului peste 3,5
milioane de euro.

Află mai multe
 informații
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PROGRAMUL
GLOBE 

PATRIR a început proiectul GLOBE, proiect ERASMUS +

desfășurat în perioada 2021-2023, în Cluj. Are în vederea
sprijinirea profesorilor și școlilor din țările țintă Finlanda,

România și Portugalia, pentru introducerea, perfecționarea
sau operaționalizarea principiilor de educație globală în
procesul de învățământ. Educația globală este un termen
larg și deseori contradictoriu, dar câteva dintre atuuri sunt
multiperspectivele în procesul educațional, deconstrucția
stereotipurilor și o abordare centrată pe cel care învață,

pentru a-i cultiva nivelul de conștientizare critică asupra
problemelor globale și responsabilitatea acestuia globală.

(Consiliul Europei). Pe scurt, încurajează apartenența
globală a oricăruia dintre noi, interes pentru dezvoltare
socială și economică, drepturile omului, sustenabilitate,

pace și prevenirea conflictului. 

Cei șase parteneri, din mediul academic și reprezentați ai
societății civile, vor fi implicați în 1. Cercetare asupra
principiilor de educație globală 2. Sesiuni de formare
pentru profesori și directori de școală în spiritul educației
globale 3. Facilitarea unei rețele europene de profesori
interesați în educația globală. Ambiția consorțiului este ca,

printre aceste două elemente, să sprijine profesori și școli
în procesul de învățământ pe care îl practică, sau să
inițieze acest proces, împreună cu colegii lor și cu elevii. 

PATRIR este unul dintre partenerii proiectului și
implementează proiectul local. Ca atare, suntem în căutare
de profesori și directori interesați să participe la sesiunile de
formare, programate în perioada februarie -iunie 2021
(debutează în Lisabona, continuă în Cluj, pentru o
săptămână și între timp online). Cursul oferă oportunitatea
participanților să înceapă un proces educativ cu o
perspectivă globală în școală, cu ajutorul mentorilor din
proiect. Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați-ne
la Dana Dolghin, dana.dolghin@patrir.eu. Pentru cei care
sunt deja interesați să participe, vă rugăm trimite-ți un scurt
concept de proiect pentru educație globală și CV-ul dvs. la
aceeași adresă de email. 

GLOBE face parte din agenda noastră mai largă legată de
prevenirea polarizării, extremismului printre cei tineri
începută prin CHAMPIONs și BRAVE continuată cu alte
proiecte actuale, PARTICIPATION și INDEED. În completarea
acestui proiect, oferim de asemenea un număr de ateliere
pentru elevi, ca mod de informare și dezbatere non-formală.

SOCIOlab invită tinerii să se informeze și să dezbată, într-un
cadru informal, probleme globale, să înțeleagă subiecte
comunitare local, să își consolideze simțul critic și să aleagă
proiecte relevante pentru ei. Pentru mai multe informații, vă
stăm la dispoziție la adresa de mai sus. 

PROIECTE
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 contact pentru mai 
multe informații:

dana.dolghin@patrir.eu

mailto:dana.dolghin@patrir
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CETĂȚENI EUROPENI ACTIVI
ÎMPOTRIVA DISCURSULUI
INSTIGATOR LA URĂ

PROIECTE

Scopul proiectului este de a crește gradul de
conștientizare a noii generații de cetățeni europeni cu
privire la impactul discursului instigator la ură asupra
participării democratice și a valorilor europene. 

Discursul instigator la ură este adesea folosit ca
instrument pentru a viza diferite grupuri vulnerabile, în
special minorități, imigranți și refugiați, și vizează
înstrăinarea și excluderea acestora. Astfel de narațiuni
slăbesc democrația și întăresc pozițiile populiștilor de
dreapta și ale euroscepticilor. 

Discursul instigator la ură este o problemă de îngrijorare
în creștere în toate statele membre ale UE. 52% dintre
bulgari, 41% dintre croați, 37% dintre români au întâlnit
discursuri instigatoare la ură online și acestea sunt dintre
cele mai mari rate din UE (Flash Eurobarometru 469,

Conținut ilegal online).

Proiectul se va concentra pe promovarea valorilor
democratice precum participarea civică și politică,

coexistența pașnică și diversitatea. Accentuând în special
participarea noilor cetățeni (imigranți) și a altor
minorități. 

Activitățile proiectului vor crește gradul de
conștientizare a cetățenilor cu privire la impactul
(dăunător) al discursului instigator la ură, vor promova
valorile europene și vor consolida solidaritatea între
tineri prin dezbateri, creare de rețele și educație pentru
drepturile omului.

Urmăriți pagina de facebook a proiectului  și pagina de
facebook PATRIR pentru a fi la curent cu activitățile
desfășurate în care vă puteți implica.

https://www.facebook.com/EUact
https://www.facebook.com/PATRIRCluj


PROIECTE

YOUR CAREER PATH
Platformă de angajare 

Platforma de angajare “Your Career Path” a fost
dezvoltată ca un instrument adaptat nevoilor
persoanelor migrante, urmărind să conecteze
persoanele migrante cu potențiali angajatori, pentru a
le sprijini eforturile în găsirea unui loc de muncă.

Platforma Your Career Path este o bază de date online
care urmărește să potrivească abilitățile migranților cu
cerințele și oportunitățile de muncă ale angajatorilor
din România. Pentru înregistrări se poate accesa acest
link. 

Această platformă reprezintă unul dintre rezultatele
unei colaborări internaționale, sub forma unui
consorțiu, din cadrul proiectului HEAL. Consorțiul
constră în CESIE (Italia), LIBERA (Italia), KMOP
(Germania), SURT (Spania) și PATRIR (România). 

Proiectul HEAL a dezvoltat un program de integrare
compus din două părți terapie prin artă și consiliere
profesională. Platforma Your Career Path a fost
dezoltată ca parte integrantă a componentei de
consiliere profesională și facilitarea intrării pe piața
muncii.

În acest context Your Career Path a fost creată o bază
de date pilot pentru a potrivi competențele
participantelor din cadrul programului de integrare
HEAL cu cererile de muncă și oportunitățile de
angajare împărtășite de angajatorii locali înregistrați
în baza de date. 

La baza conceperii platformei au fost luate în
considerare cu prioritate aspecte legate de securitatea
utilizatorilor. Aceasta a pornit ca o bază de date
comună, împărțită în patru baze de date naționale,

fiecare operată centralizat de partenerul național, cu
scopul de a gestiona și monitoriza direct procesul de
potrivire și asigurarea compatibilității cu legislația UE
privind protecția datelor. Platforma comună a fost
lansată și testat în timpul implementării proeictului și
continua să fie îmbunătățită pentru a se asigura
funcționalitatea, utilitatea și adaptarea nevoilor
utilizatorilor.

Credem că acest instrument este foarte potrivit pentru
nevoile persoanelor migrante, luând în considerare
componenta sa de securitate și protejarea persoanelor
migrante vulnerabile, limba de operare a platformei,
asistența pe care o pot primi împreună cu
recomandarea din partea organizațiilor care activează în
sfera Migrației. 

Află mai multe 

informații
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EVENIMENTE



EVENIMENTE

CLUSTERUL DE
EDUCAȚIE C-EDU 
ANIVERSAREA DE 1 AN
CLUSTERUL DE EDUCAȚIE C-EDU este un efort de ecosistem,

inițiat în Cluj-Napoca în anul 2020 și conceput ca un spațiu
de dialog și colaborare între principalii actori implicați în
educația formală, cu scopul de a sprijini tinerii în formarea
lor profesională.

C-EDU își propune să contribuie la îmbunătățirea mediului în
care se produce educarea și formarea elevilor și studenților,
la promovarea valorii învățării pe tot parcursul vieții și la
crearea unei relații de dialog și colaborare între actorii din
educație, mediul economic și comunitate.

Ziua de 5 octombrie 2021 a fost una specială pentru
Clusterul nostru, deoarece am împlinit un an. Ziua Educației
la Cluj am sărbătorit-o printr-un eveniment online, unde
reprezentanții membrilor noștri fondatori - Primar Emil Boc
Primăria Municipiului Cluj-Napoca , Inspector Școlar General
Marinela Marc Inspectoratul Școlar Județean Cluj , Județul
Cluj-Napoca, Prorector Nelida Nedelcuț Academia de Muzică
Gheorghe Dima, Prorector Mara Rațiu Universitatea de Artă şi
Design din Cluj-Napoca / UAD, Prorector Carmen Mihu
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu",

Rector Cornel Cătoi Universitatea De Stiinte Agricole Si
Medicina Veterinara Cluj-Napoca, Prorector Bálint Markó
Universitatea Babeş-Bolyai, Prorector Daniela Popescu
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, și dna. Simona Baciu
fondator Fundaţia Transylvania College - au lansat
conversația vizând strategia Clusterului pentru 2022. La acest
eveniment au fost prezenți actori din ecosistemul clujean de
învățare și inovare. 

Ne-a făcut mare plăcere să sărbătorim acest moment
aniversar împreună, și să descoperim pași concreți pe care ii
putem lua ca și ecosistem pentru a îmbunătăți mediul în
care se produce educarea și formarea cetățenilor clujeni, a
promova valoarea învățării pe tot parcursul vieții, și a crea o
relație de dialog și colaborare între actorii din educație,

mediul economic, și comunitate. 

Discuțiile din cadrul evenimentului, atât cât și contribuțiile
făcute de către membri care s-au alăturat Clusterului de
Educație în ultimul an, vor alcătui documentul nostru
strategic anual - Manifestul Educației Clujene. 

Domnul Primar Emil Boc a anunțat lansarea FIX Cluj -

Fondul de Inovare și Experiment Cluj, un mecanism nou,

experimental, care încurajează inițiativele antreprenoriale
inovative. Acest program a fost realizat într-un proces de
codesign cu ecosistemul de inovare din Cluj. Clusterul de
Educație coordonează acest program, care beneficiază de
suportul financiar al Primăriei Cluj-Napoca, Fondation
Botnar și suport din mediul privat. În decursul următoarelor
zile, C-EDU va pune la dispoziția comunității mai multe
informații despre acest program inovativ. 

Urmând exemplul membrilor fondatori, membri care s-au
alăturat Clusterului în ultimul an au plantat câte un copac
la Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative,

unde împreună creăm Parcul Educației. Aniversarea noastră
coincide cu Ziua Internațională a Profesorului, și în acest
context copacul plantat de către membri a fost mărul.
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https://www.facebook.com/utcluj.ro/?__cft__%5b0%5d=AZXoAnEP3TKk6OPbq53TphtrE8nZmFfu2EcspmjJoJQ2cnY2Mj_CH41kMlMVDYza646zMrZ0fP_DwRsQTMxhP2zc5C9COdEiNnIVSyqfOxyfx5TZrfKshLw1HPNZ4Rv-W1MvG9kFJNvjmGI9hw3Y4puj&__tn__=kK-R
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La Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” credem că
muzica are capacitatea și darul cel mai puternic de a
atinge sufletele oamenilor. Credem că este o experiență
transformativă care poate schimba viețile celor care o
ascultă. Acesta este probabil dezideratul oricărui muzician,

de a interpreta muzica cu destulă măiestrie și expresie
pentru a schimba viața unui om. Muzica, de altfel, se naște
în sălile de studiu, la orele individuale cu profesorul, prin ore
neîntrerupte de muncă și printr-o armonioasă colaborare
între elev, profesor și părinte. Dar la finalul acestui proces se
află scena, în toate formele ei.

Scena este cadrul prin care muzica ajunge la comunitate,

iar elevii și profesorii din Colegiul de Muzică „Sigismund
Toduță” sunt conștienți că doar printr-o implicare continuă
în viața orașului putem cu adevărat schimba lumea în care
trăim. Lunile iunie-septembrie ne-au oferit oportunitatea de
a participa la câteva inițiative minunate ale orașului.

În luna iunie, ne-am reîntâlnit cu publicul față în față - după
mai bine de un an - la mini-concertele „Magia
instrumentelor muzicale” dedicate Zilei Copilului. Aventura
muzicală i-a purtat pe copiii de toate vârstele pe aripile
sonorităților chitarei, a întregii familii a instrumentelor de
suflat şi de percuţie.

ÎMPREUNĂ
PENTRU CLUJ
MUZICIENII COLEGIULUI DE MUZICĂ
„SIGISMUND TODUȚĂ” SE IMPLICĂ

Atmosfera Casino-ului din Parcul Central a vibrat de
emoţia revederii, dar şi de cea artistică, dătătoare de
frumos, urmată de ropotele de aplauze ale publicului.

La începutul lunii septembrie, Formația de Estradă a
participat la primul eveniment comunitar dedicat
locuitorilor din cartierul clujean Bună Ziua - „Hai să facem
Ziua Bună”. Ritmurile de pop, jazz, tango și blues au
animat atmosfera celei de-a doua zile a evenimentului. 

Cu prilejul săptămânii „Multilingvism la Cluj-Napoca”,

dedicat Zilei Europene a Limbilor, muzica compozitorilor
francezi, englezi, italieni, români și nu numai, a marcat
specificul fiecărei manifestări dedicate unei anumite
limbi. Iar la tradiționalul festival „Flori de speranță” dedicat
persoanelor cu Sindrom Down, ne bucurăm să participăm
an de an. Elevi și profesori ai colegiului au sprijinit
desfășurarea concursului artistic din cadrul acestui
important eveniment pentru comunitatea clujeană. 

Pentru că nu dorim să ne oprim aici, dorim să adresăm
cititorilor invitația de a nu ezita să implice Colegiul de
Muzică „Sigismund Toduță” în inițiativele ce sprijină
comunitatea clujeană.                      

                                                        

                                                         Prof. Alexandra Făgărășan

EVENIMENTE
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În ultimii ani, Clujul găzduieşte 2 festivaluri de muzică, 2
evenimente majore care reprezintă o provocare pentru forţele
Ministerului Afacerilor Interne în general, şi pentru poliţişti în
special. Toată lumea a auzit de UNTOLD şi ELECTRIC CASTLE. Şi
când spunem toată lumea, chiar vorbim de oameni de pe toate
cele cinci continente. Pentru noi este deja normal ca la aceste
două festivaluri de muzică să avem oameni din Europa, Australia,

America de Sud, etc. Şi la fel de normal este să facem tot ce ţine
de noi ca aceşti oameni să se simtă în siguranţă, să se bucure de
momentele frumoase alături de prietenii cu care au venit sau
alături de prietenii pe care şi i-au făcut la festival. Pentru noi,
poliţiştii clujeni, Untold 2021 a fost o ediţie specială, o ediție a
reîntâlnirii pe care am așteptat-o cu toții, dat fiind că anul trecut
festivalul nu s-a mai desfășurat, din motive pandemice. 

Alături de celelalte forţe ale Ministerului Afacerilor Interne, zilnic
aproximativ 350 de poliţişti au fost la datorie zilnic pentru a nu
exista evenimente de natură a perturba desfăşurarea în condiții
optime a festivalului.

Poliţişti de la structurile de Ordine Publică, Rutieră, Judiciar,
Economic, Prevenire,  S.A.S. sprijiniţi de câini special antrenaţi în
detectarea de explozivi şi droguri și de menținere a ordinii
publice au fost la datorie zi şi noapte în proximitatea zonei de
desfăşurare a festivalului, la intrările şi ieşirile din incinta
festivalului şi în mijlocul participanţilor. Din aer au fost sprijiniţi zi
şi noapte de elicopterele Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
şi Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I.

Poliţiştii de la Prevenire au desfăşurat zilnic activităţi de
informare şi prevenire a victimizării participanţilor atât pe linia
combaterii condusului sub influența alcoolului cât şi a
infracţiunilor cu violenţă sau de prevenire a faptelor de furt. Ei au
făcut echipă bună cu specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog –

Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Cluj şi împreună au pus la dispoziţia participanţilor nu doar
pliante cu recomandări şi şi ochelarii speciali care induc starea de
post consum de alcool şi droguri. 

Misiunile desfăşurate nu au avut doar un puternic caracter
preventiv. A fost nevoie să impunem uneori şi respectarea legii.
Astfel, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj și cei ai
Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate au constatat 27
de fapte penale care vizează încălcări ale normelor legislative
privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de
droguri, iar pe linie contravențională, polițiștii au aplicat în total
200 de sancțiuni contravenționale, abaterile reprezentând
încălcări ale normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii
publice și ale celor privind circulația pe drumurile publice.

În final putem să spunem cu mândrie: 

UNTOLD 2021 - MISIUNE ÎNDEPLINITĂ

EVENTS

INSPECTORATUL DE
POLIȚIE JUDEȚEAN
CLUJ
COLABORĂRI PENTRU
FESTIVALURILE MAJORE DIN CLUJ

EVENIMENTE
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SPEAK UP AGAINST
HATE SPEECH
TRAINING ONLINE 
Institutul Român pentru Pace (PATRIR) caută tineri
români și străini (între 16-30 ani), inclusiv tineri aflați
în grupuri țintă ale discursului instigator la ură sau cu
risc de discriminare, studenți Erasmus sau migranți,
aflați în Cluj și București, vorbitori de limba engleză,

interesați să afle mai multe despre discursul
instigator la ură și să-și dezvolte abilități practice
pentru a combate acest fenomen.

Cei interesați se pot înscrie aici până în data de
10.11.2021. Se va forma un grup de câte 30 de tineri, cu
un minim de 9 tineri străini.

Programul va aprofunda și va analiza ce înseamnă
discursul instigator la ură, cauzele și consecințele
instigării la ură și modul de combatere a discursului
instigator la ură. Vom prezenta și sinteza cercetării
realizate despre discursul instigator la ură la nivelul
României.

Acest program de training de 1 zi, ONLINE, presupune
implicarea activa într-un atelier practic cu
instrumente și schimb de experiențe, bazându-se pe
studii de caz și pe cele mai bune practici.

Prin activități nonformale și experiențiale pe
parcursul acestui training participanții vor: Identifica
tipurile de discurs instigator la ură; Învăța cum să
reacționezi și cum să combați cazurile de discurs
instigator la ură; Dezvolta gândirea critică prin analiza
diferitelor moduri de instigare la ură; Dezvolta
creativitatea și implicarea civică.

Pe lângă cunoștințele și abilitățile practice pe care le vor
dobândi (comunicare, munca în echipă) în urma
trainingului, participanții vor obține și un certificat de
participare care va servi ca beneficiu în CV.

Trainingul va fi urmat și de o activitate ulterioară,

realizată de către participanții la training, și anume un
mesaj vizual referitor la discursul instigator la ură.

Implicarea această activitate va fi compensată cu o
diplomă care certifică munca participanțiilor.

Evenimentul va avea loc ONLINE în data de 13 noiembrie
2021 și 27 noiembrie 2021, între orele 10:00 - 18:00, iar
participarea la acesta este gratuită.

Pentru orice întrebări şi neclarităţi, nu ezita să ne
contactezi la adresa de email: andrea.cadar@patrir.eu

Evenimentul face parte din proiectul Active European
Citizens Against Hate Speech.

Conținutul acestui articol reflectă doar părerile autorului
și este responsabilitatea exclusivă a acestuia. Comisia
Europeană nu își asumă nicio răspundere pentru
utilizarea informațiilor conținute în aceasta.

Acest proiect este cofinanțat de către programul Europa
pentru Cetățeni al Uniunii Europene

EVENIMENTE
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5030 REMEMBER
SEMINAR
TRAINING ONLINE

Mulți cetățeni, în special cei tineri, au o înțelegere
limitată a implicațiilor celui de-al Doilea Război
Mondial asupra Europei și asupra construirii unei
Uniuni Europene democratice.

Tinerii europeni ce au mai puțin de 32 de ani nu au
trăit niciodată sub un regim autoritar și neînțelegerea
luptei pentru democrație poate duce la un
eurocepticism sporit. De aceea, ne propunem să
subliniem importanța cunoașterii trecutului și a
lecțiilor pe care acesta ni le oferă prin proiectul
european #5030Remember, în cadrul căruia vom
organiza un seminar online între 2-11 noiembrie.

Seminarul va avea o parte de sarcini individuale pe
care participantii le vor primi intre 2-5 noiembrie, iar
pe 9 si 11 noiembrie vom avea sesiuni de lucru online,

la una dintre ele fiind invitati experti pe zona de
educatie pentru drepturile omului din Europa, cu
care participantii vor putea discuta. 

Limba de lucru va fi engleza, iar participarea va fi
atestata printr-un certificat digital. Termenul pentru
inscrieri este 31 octombrie. Participantii seminarului
vor fi invitati si la conferinta de final a proiectului, care
va avea loc pe 17 decembrie 2021 in Bucuresti. Toate
detaliile, precum si formularul de inscriere sunt la
această adresă.

Young Volunteer Educators e-Learning Program (e-

VELP) - proiect european Erasmus+ care ajută tinerii
să ofere ateliere de înaltă calitate și să împărtășească
cunoștințele, abilitățile și cultura lor cu comunitățile
și organizațiile locale!

Educatorii voluntari (VE) sunt speakeri instruiți și
facilitatori de ateliere pasionați să creeze și să ofere
ateliere de calitate cu scopul de a împărtăși
cunoștințele, abilitățile și cultura cu comunitățile
locale. Aplică aici pentru a deveni un educator
voluntar.
 

Proiectul își propune să creeze și să extindă o
comunitate activă de migranți / /refugiați educatori
voluntari (VE), formatori de educatori voluntari (VE-

formatori) și organizații gazdă până la sfârșitul anului
2021. Aplică aici pentru a deveni un lucrător de
tineret.
 

Organizațiile gazdă sunt ONG-uri, instituții
educaționale, grupuri informale interesate să
promoveze incluziunea socială și să găzduiască
ateliere educaționale pentru publicul larg, membrii
lor, studenți sau personal. Aplică aici pentru a deveni
o organizatia gazdă.

Află mai multe
 informații

EVENIMENTE
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INTERVIURI



INTERVIU

CLUJOTRONIC
Clujotronic – Festivalul de Arte

Electronice este un concept unic în

România care combină artele și

tehnologia, de asemenea este și unul

dintre cele mai bune exemple de

Colaborare Clujeană, fiind organizat

de către Centrul Cultural German

Cluj și Institutul Francez din Cluj
 

În primul rând, felicitări pentru
aniversarea de 10 ani a unuia dintre cele
mai îndrăgite festivaluri din Cluj! Cum a
luat naștere acest eveniment colaborativ
franco-româno-german minunat?

Ingo Tegge: Mulțumesc pentru cuvintele
frumoase! Clujotronic a început în 2012, la
inițiativa lui Fabian Mühlthaler (pe atunci
director al Centrului Cultural German) și a lui
Christophe Pomez (pe atunci director
delegat al Institutului Francez) alături de
echipele lor.

Ioana Costaș: A fost identificată o lipsă de
conexiune între scena artistică clujeană care
devenea din ce în ce mai vizibilă și industria
IT care era și este în continuă expansiune.

Astfel, au imaginat un eveniment care să
conecteze cele două domenii și care să
conducă la inovație

“A fost
identificată o
lipsă de
conexiune între
scena artistică
clujeană care
devenea din ce
în ce mai
vizibilă și
industria IT ...”

Interviu cu Ingo Tegge - directorul Centrului Cultural
German Cluj-Napoca și Ioana Costaș - directoarea
Institutului Francez Cluj 

În urma unui proiect reţinut de Fondul
Franco-German ce susține iniţiative franco-

germane în țări terțe, au organizat prima
ediție a festivalului în 2012 la Fabrica de
Pensule, hub-ul artistic al Clujului din acea
vreme. Clujotronic a fost iniţial gândit ca un
festival underground care să ofere
divertisment publicului, dar care să fie și o
platformă de învățare şi schimb de practici
pentru artiști.

Cu siguranță aveți multe momente favorite de
la edițiile anterioare, dar dacă ar fi să alegeți
un moment memorabil, favorit care ar fi
acesta?

Ingo Tegge: Cu siguranță au fost multe

momente ce au avut un impact puternic
asupra mea. Cel la care mă gândesc cel mai
mult zilele astea s-a întâmplat în 2016: Am
avut un concert cu Rodion, unde spectacolul a
fost însoțit de vizuale de la Matthieu Tercieux.

Rodion a fost un pionier al muzicii electronice
în România și a influențatmulți oameni din
țară și din străinătate. 

 Andra Salaoru
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“Clujotronic se
reinventează
încontinuu, iar
ediția din
2020 a
ilustrat
capacitatea sa
de reziliență și
creativitate...”

Din păcate, s-a stins tragic anul acesta după
o boală. Îl știam drept o persoană bună,

creativă, și ambițioasă. Îmi amintesc
prezența lui la Clujotronic de acum 5 ani ca
fiind captivantă. A fost un concert superb.

Ioana Costaș: Sunt numeroase momente
memorabile care mi-au reafirmat forţa artei
digitale de a crea emoţie şi de a fi în totală
conexiune cu un nou tip de sensibilitate, cea
a unei societăţi puternic marcate de virtual şi
noi tehnologii.

Printre ele aş aminti spectacolul-
performance Hakanai al companiei franceze
Adrien M & Claire B care a deschis
Clujotronic în 2017 şi care a combinat dansul
cu video mapping într-o coregrafie
multimedia impresionantă.

Clujotronic se reinventează încontinuu, iar
ediţia din 2020 a ilustrat capacitatea sa de
rezilienţă şi creativitate când, din raţiuni
pandemice, întregul festival s-a desfăşurat în
format hibrid, cu proiecte interactive, dar
fără contact. Unul din momentele mele
favorite este ABISNOOR, un video mapping
realizat în întregime de la distanță de Simon
Lazarus, renumit artist vizual francez,

acompaniat sonor, din spatele
sintetizatoarelor modulare, de JakoJako,

artistă tehno germană. Proiectul mixa
imagini hipnotice, ritmuri electronice și
versuri de Lucian Blaga. Dincolo de calităţile
sale estetice, era şi este o metaforă vie a
spiritului colaborativ al festivalului care
depăşeşte frontierele şi dificultăţile, reunind
trei ţări în jurul artei prin tehnologie.

Cum simțiți că a evoluat Clujotronic în 10
ani?

Ingo Tegge: Cum inovarea este sufletul

festivalului, Clujotronic încearcă să se
reinventeze constant. De-a lungul anilor,
festivalul a beneficiat de diferite locații și
mereu ne-am concentrat să aducem content
nou care să inspire arta și scena tech din
Cluj. În 2015, spre exemplu, am introdus
jocuri video indie în programul festivalului și
a rămas, de atunci, elementul de bază. De
asemenea, gradual, am construit audiente
tot mai mari, precum și o reputație între
artiștii digitali. În ultimii doi ani, pandemia
de Covid-19 a influențat puternic, făcând
festivalul să abordeze problematici legate de
pandemie prin artă și jocuri video.

Ioana Costaș: Clujotronic a crescut organic

în cei 10 ani ai săi de existenţă, evoluând de
la un festival de nişă la un festival de scară
largă, dar rămânând fidel misiunii sale de
colaborare şi schimb de expertiză, de
conectare şi de promovare a tinerelor
talente. Schimbându-și locația la Muzeul de
Artă în ultimii 4 ani, Clujotronic a devenit mai
deschis publicului larg, având inclusiv un
program de zi accesibil familiilor. De
asemenea, pe parcursul anilor, Clujotronic a
dezvoltat o adevărată comunitate în jurul
său, s-au creat legături puternice între artiștii
invitați, fapt care a impulsionat o serie de
proiecte colaborative cu adevărat inovatoare
ce au culminat cu mappingul aniversar de
anul acesta, rezultatul unei rezidențe a trei
artiști veterani ai festivalului : Kiritan Flux
(DE), Matthieu Tercieux (FR) și Alex Halka
(RO).

Dincolo de caracterul său interactiv și
interdisciplinar, Clujotronic susține și
tinerele talente. Ce sfat ați oferi tinerelor
talente care nu au suficient curaj să
abordeze instituții sau alți actori din scena
culturală clujeană pentru proiecte
colaborative?

Ingo Tegge: Prima recomandare ar fi să stai

cu ochii pe apelurile pentru proiecte/artiști.
Am avut apeluri de genul pentru ultimele
două ediții Clujotronic și diverse organizații și
festivalui din Romania au publicat și ele. De
asemenea, dacă ai o idee cool sau un
concept, nu-ți fie frică să contactezi direct
organizațiile culturale. Dacă vrei să iți
mărești șansele, încearcă să iți vizualizezi
ideea din perspectiva organizației. În cadrul
Centrului Cultural German, spre exemplu,

suntem înclinați către proiectele care
conectează România de Germania. 

Ioana Costaș: În primul rând, să trimită

propuneri la apelul de proiecte pe care de
doi ani îl lansăm în preambulul festivalului.
Anul acesta, 5 proiecte câștigătoare au fost
finanţate și expuse în cadrul festivalului.
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I-aș mai încuraja să participe la atelierele şi artist
talk-urile Clujotronic în care artiștii își descriu
procesul creativ și pot fi ușor abordați pentru
eventuale colaborări. Nu în ultimul rând, i-aș
sfătui să găsească un echilibru între calitățile
tehnice și consistența artistică pentru fiecare din
proiectele pe care le creează.

De ce credeți că este important ca
organizațiile și instituțiile din Cluj să
colaboreze?

Ingo Tegge:  Trăim într-o lume care devine din

ce în ce mai complexă, un aspect pe care niciun
individ sau chiar organizație nu-l poate stăpâni în
totalitate. Pentru a face lucruri mărețe, trebuie să
combini abilitățile tale cu ale altora. Desigur
deodată cu parteneriatele apar și alte provocări -
dar livrează rezultate mult mai bune decât ceva
realizat pe cont propriu. Vei avea parte de
conexiuni extinse, experiențe, și – cel mai
important – de combinarea mai multor
perspective – ceea ce, în opinia mea, este baza
multor idei simpatice și creative. 

Ioana Costaș: Este vital ca această colaborare să

existe pentru a susţine o dezvoltare cu adevărat
sustenabilă a oraşului, în conexiune cu valorile
europeene. De cele mai multe ori, interesele şi
priorităţile sunt comune, iar fiecare instituţie sau
organizaţie dispune de resurse care pot fi puse în
comun pentru a mări impactul, a reduce costuri,
a creşte competenţe şi aşa mai departe. Raţiunile
sunt numeroase, intenţiile la fel, întrebarea este
cum federăm toate aceste energii pentru a crea
un ecosistem care să fie funcţional şi viabil,
capabil să susţină talentele emergente. Nu în
ultimul rând, criza sanitară pe care o traversăm
ne demonstrează cât de importantă este
solidaritatea, mai ales cu scena artistică, iar
solidaritatea nu poate fi decât fructul unei
colaborări solide şi transversale.

După 10 ani de Clujotronic, care considerați că
sunt cele mai importante ingrediente pentru a
construi o colaborare interdisciplinară,
multiculturală și interinstituțională de succes
cum este a voastră?

Ingo Tegge: Cheia unei colaborări eficiente este

cu siguranță comunicarea. Totodată, este
important să verifici dacă într-adevăr împărțiți
aceeași viziune asupra proiectului, dacă aveți
aceleași așteptări. Fiecare organizație va avea
diferite metode, comportamente și scopuri.
Colaborarea vine la pachet cu diverse provocări,
dar în final produce rezultate mai bune decât ar
putea face separat fiecare partener.

Ioana Costaș: Consider că principalul ingredient

este comunicarea. Suntem două echipe cu
viziuni şi practici diferite, dar reuşim să ne
mobilizăm savoir-faire-ul pentru a monta un
festival veşnic proaspăt care să propună proiecte
şi schimburi de calitate, totul în slujba
comunităţii şi a prieteniei franco-româno-

germane. 

Ne bucurăm că toţi sponsorii şi partenerii
Clujotronic au înţeles misiunea profund
europeană a acestui festival şi ne susţin fidel
demersul.

Aveți în plan și alte proiecte sau evenimente de
colaborare între Institutul Francez și Centrul
Cultural German? Dacă da, ne puteți împărtăși
câteva detalii?

Ingo Tegge: Plănuim un proiect care va fi lansat

în curând: Clujotronic nu e complet anul acesta –

vom organiza tradiționalul game jam în
noiembrie. Ca și cu alte prospecte ale festivalului,
vom implica invitați din Germania, Franța și
România. Consider că, pentru ambele organizații,
game jam-ul este întotdeauna momentul
culminant al Clujotronicului. Game jam-ul este o
competiție pentru echipe de dezvoltatori de
jocuri video care creează pe baza unei teme date,

în 48 ore. La final, oferim premii celor mai creative
jocuri. 

Ioana Costaș: În contextul Președinției franceze a

Consiliului Uniunii Europene ne dorim
organizarea mai multor evenimente cu tematică
europeană și bineînțeles că partenerii de la
Centrul Cultural German sunt partenerii noștri
privilegiați.

În încheiere, în calitate de clujeni care activează
în domeniul cultural și al inițiativelor civice, ce
mesaj ați transmite, pentru final, celorlalți clujeni
și cititorilor noștri?

Ingo Tegge: Rămân mereu impresionat de

calitatea și varietatea vieții culturale în Cluj!
Pentru un oraș de mărimea lui, oferă o mulțime
de lucruri are: de la instituții culturale precum
filarmonica, muzee, teatre și opere, la centre
culturale și educaționale precum UAD, UBB și
academia de muzică. Alt aspect important o
reprezintă scena independentă, care introduce
idei avant-garde, discută probleme sociale și
forțează limitele artei. Totuși, o scenă
independentă sănătoasă nu trebuie subestimată –

în special într-un oraș cu un proces de
gentrificare rapid. Recomand experimentarea
scenei culturale din Cluj în totalitatea ei.

Ioana Costaș: Festivalul Clujotronic aparține

tuturor locuitorilor orașului, este un festival cu
acces liber, care schimbă destinația şi energia
unui loc de patrimoniu, precum Muzeul de Artă,

transformându-l într-un spaţiu magic unde arta
digitală, muzica electronică şi jocurile video sunt
la ele acasă. Clujotronic este de asemenea un
spaţiu de întâlnire şi de convivialitate unde
clujenii pot interacţiona cu un public
internaţional, fapt care nu face decât să confirme
că festivalul depăşeşte graniţele Clujului şi ale
României. Prin urmare, îndemnul meu şi al
Institutului Francez este să fie curioşi şi deschişi
spre noi forme de artă şi implicit spre noi
interacţiuni şi culturi, pline de culoare şi
diversitate.

 Andra Salaoru
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INTERVIU

BOOKTRUCK
Victor Miron is an

idealist with initiative. In
2014, he started the
campaign Cărțile pe

Față to promote reading
and to prove that

reading develops your
creativity.

Ne poți spune mai multe despre Asociația
Culturală Cărțile pe Față? Care este
misiunea și ce proiecte ați avut în trecut?

Asociația Culturală Cărțile pe Față a început
ca o campanie de promovare a lecturii și s-a
dezvoltat într-o asociație a cărei misiune
este ca măcar jumătate dintre români să
citească două cărți pe lună. Suntem activi
din 2014 și în acești 7 ani am testat câteva
zeci de acțiuni de încurajare a cititului de
cărți, iar acele care vedem că au mai mare
impact le replicăm. Fie că e vorba de
transport public gratuit pentru cine
călătorește citind, intrare gratuită la grădina
botanică dacă ai o carte la tine, cluburile de
lectură Vocea Cititorului sau biblioteca
mobilă BookTruck. 

“E o mare
satisfacție să
vezi că ajuți pe
cineva să
descopere cărți
faine, iar în
cazul copiilor
emoția e și mai
mare...”

Cum a luat naștere proiectul BookTruck?

E un proiect la care visăm de mai mulți ani, încă
de când am aflat de învățătorul din sudul Italiei
care merge cu mașină pe trei roți și împrumută
cărți copiilor. L-am scos în lume în această
primăvară și, cu ajutorul Asociației Zi de Bine, în
luna iulie a pornit la drum. Asociația Zi de Bine
susține în fiecare lună o altă asociație iar în
colaborarea cu ei a fost clar de la început că
suntem pe aceeași pagină. 

Ce te motivează cel mai mult în dezvoltarea
acestui proiect?

E o mare satisfacție să vezi că ajuți pe cineva să
descopere cărți faine, iar în cazul copiilor emoția
e și mai mare pentru că ei se atașează repede de
noi, mai ales că mașina noastră e colorată vesel,
noi nu dăm note, iar lecturile nu sunt obligatorii. 

Interviu cu Victor Miron - fondatorul Cărțile
pe Față, Booktruck și TEDxZorilor 
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“On medium
and long
term, we
want to
establish
permanent
libraries in
each village”

Cine are acces la BookTruck și care este
traseul bibliotecii mobile? 

Prima bibliotecă mobilă BookTruck poate să
servească 20 de sate din județul Cluj, astfel
încât o zi pe săptămână să stăm în alt sat, la
care să ne întoarcem lunar. Nu sunt stabilite
încă toate cele 20 de sate așa că mai putem
primi invitații să mergem să împrumutăm cărți
gratuit în sate. De obicei mergem în curtea
școlii și, în măsura în care este posibil, ducem
și activități copiilor, care sunt principalii
beneficiari ai ei. Fie că e vorba de teatru de
păpuși, scriitori care le citesc copiilor sau chiar
ideea de bibliotecă vie, Human Library, unde
oameni de diverse profesii vor veni să le
povestecă copiilor ce înseamnă să îți faci o
carieră într-un domeniu sau altul. 

BookTruck este un exemplu frumos al
colaborării clujene. Ne poți spune mai
multe despre colaboratorii Book Truck și
cum au contribuit în îndeplinirea acestui
proiect?

Sunt foarte mulți clujeni care s-au implicat,
de la cei care au donat cărți și la partenerii
care au acceptat să le fie centre de colectare,

la artiștii Ocu și Kero care au făcut desenele
de pe ea, la meșterii care au pus rafturile, la
voluntarii care vin cu prin sate.

Ce planuri aveți pe viitor cu BookTruck?

Pe termen mediu și lung vrem să fie
biblioteci permanente în fiecare sat, iar
județul Cluj sunt peste 300 de sate și
majoritatea nu au bibliotecă publică. Un pas
intermediar va fi să mergem săptămânal în
fiecare sat așa încât oamenii să știe că în
fiecare luni, de exemplu, vine biblioteca
umblătoare. Până atunci am început să
visăm la a doua bibliotecă mobilă.

Dacă cineva dorește să contribuie la
proiect, cum se poate implica?

Ne ajută dacă oamenii donează cărți, pentru
toate vârstele, cel mai important e să fie
titluri tipărite după anul 2000 deoarece
cărțile tipărite de mult timp deseori nu se
mai pot citi prea bine și după o lectură se
dezlipesc foile. Ne ajută și să vină oamenii
voluntari cu noi și chiar să ne cheme în satele
unde locuiesc sau au copilărit ei. Mai multe
detalii găsesc aici.

Top trei cărți pe care le-ai recomanda
cititorilor noștri?

Micul Prinț, care e și cea mai împrumutată
carte din biblioteca mobilă, în condițiile în
care avem mai mult de 15 exemplare. 

Cele 40 de legi ale iubirii de Elif Șhafak, unde
atât de frumos scrie ”Toți colindăm după o
viață demnă de trăit și o știință demnă de
știut.”

Aisbergul nostru se topeste de Holger
Rathgeber și John P. Kotter, un minunat eseu
în proză despre schimbare și colaborare.
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