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Introducere
Policy Center for Roma and Minorities este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, de
tip think-tank, înfiinţată în România în anul 2008, care acţionează în vederea soluţionării
problemelor legate de incluziunea socială a romilor şi a celorlalte minorităţi etnice.
Viziune
Credem că fiecare fiinţă umană are dreptul de a-şi cunoaşte şi valorifica potenţialul, indiferent
de identitatea, etnia sau grupul minoritar căruia îi este asociat sau al cărui membru este.
Misiune
Acţionăm pentru a susţine romii şi celelalte minorităţi etnice să devină cetăţeni activi ai
societăţii în care trăiesc şi pentru a stimula majoritatea să participe activ la procesul de
incluziune socială.
Valori
Responsabilitate pentru acţiunile noastre.
Profesionalism în munca noastră.
Inovare şi creativitate în gândire.
Transparenţă în privinţa deciziilor pe care le luăm.
Incluziunea romilor şi a celorlalte minorităţi etnice.
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Anul 2013 a fost un an al schimbării, al progresului și al inovației pentru Fundația Policy
Center for Roma and Minorities. La nivel instituțional, managementul fundației a fost preluat
de o echipă de tineri plini de entuziasm și puși pe schimbare.
Florin Botonogu este noul Președinte al fundației, fellow Open Society și al Institutului
Aspen. Are o bogată experiență în domenii ca: asistența socială, locuire şi grupuri vulnerabile.
Raluca Negulescu, Director Executiv, este absolventă a facultății de Științe Politice București,
cu o bogată experiență în coordonarea de proiecte de tip grassroots, beneficiară a unui
program de formare în organizare comunitară acordat de Departamentul de Stat al SUA.
Sabina Hălănduț, Director de Programe, este absolventă a programului de masterat
„Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului Administrativ”, din cadrul Universităţii din
Bucureşti și a cursului de Evaluare Proiecte, dezvoltat de UNICEF. Are o vastă expertiză în
domeniul incluziunii sociale.
Noii echipe de management i s-a alăturat și un Consiliu director format din experți de marcă
în domeniul incluziunii sociale a romilor: Ana Oprișan, Aida Catană, Marian Daragiu,
Nicoleta Bițu, Magda Balica.
În 2013, am dezvoltat cu succes proiecte de organizare și dezvoltare comunitară, facilitând un
proces de informare și capacitare a cetățenilor din zonele marginalizate ale cartierului
Ferentari. Clubul Mamelor a obținut premiul pentru Drepturile Omului acordat de Ambasada
Franței la București. Desigur, un astfel de succes nu ar fi fost înregistrat fără existența celui
mai amplu program dezvoltat de fundația noastră, Clubul de Educație Alternativă, aflat la al
patrulea an de existență.
Succese notabile s-au înregistrat și în planul combaterii discriminării asupra minorității
rome prin sporirea gradului de conștientizare privind condiițile de viață ale copiilor și
adulților din Ferentari. Cu ajutorul expoziției de fotografie (Ferentaria) am adunat peste 400
de participanți, iar nume resunătoare din domeniul artistic și cultural s-au alăturat cauzei
noastre:

Dan

Perjovschi,

Mihai

Iordache,

We

singing

colours.
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Îndeplinirea obiectivelor
Policy Center for Roma and Minorities (PCRM) și-a îndeplinit cu succes obiectivele pentru
anul 2013, în trei mari arii de intervenție conforme cu misiunea și viziunea fundației:


Incluziunea socială, prin Clubul de Educație Alternativă localizat acum în trei școli
din zona de tip ghetou a cartierului Ferentari;



Combaterea atitudinilor negative la adresa minorităților, cu accent pe romi, prin
implementarea de proiecte axate pe campanii de conștientizare și promovarea
atitudinilor nediscriminatorii prin diverse mijloace (evenimente culturale sau
sportive);



Promovarea unei atitudini pro-active în privința problemelor societății și a implicării
civice, atât pe plan local, cât și pe plan international, confruntând clasa politica cu
realitățile dure ale traiului într-o zonă de tip ghetou.

Toate aceste obiective nu ar fi putut fi îndeplinite fără suportul constant al partenerilor,
donatorilor, voluntarilor și fără dedicarea de care au dat dovadă membrii echipei PCRM.
În materie de lobby și advocacy, am dezvoltat parteneriate cu Fundația Soros și European
Roma Rights Center, proces ce a facilitatat combaterea atutudinilor negative asupra
minorităților, în special minoritatea romă și promovarea cu succes a implicării civice printre
cât mai mulți membrii ai societății.
Schimbarea de durată la nivelul comunității este adusă, în principal, prin proiectul permanent
desfășurat de PCRM în cartierul Ferentari, Clubul de Educație Alternativă (CEA) unde am
lucrat lucrăm cu peste 300 de copii cu vârste curprinse între 7 și 14 ani în ultimii patru ani. În
2013, fundaţia și-a extins obiectivele, folosind clubul ca instrument pentru a atrage și adulții
mai aproape de școală și de comunitate, prin diverse proiecte de dezvoltare și organizare
comunitară, finanțate de Ambasada Franței la București și prin Fondul de Inovare Civică.
La nivel local
La nivel local, PCRM lucrează direct cu membrii comunității de tip ghetou din cartierul
Ferentari, prin Clubul de Educație Alternativă unde peste 150 de copii și-au îmbunătățit în
2013 cunoștințele în activități de educație remedială (competențe de bază de scris, citit și
calcul mathematic) și de educație non-formală (dans, teatru, muzică, fotografie, etc.). Peste 60
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de adulți au fost implicați în peste 6 proiecte de organizare sau dezvoltare comunitară
precum:”Clubul Mamelor” sau ”Educație pentru Schimbare”. Susținerea Primăriei Sectorului
5 a fost esenţială în desfășurarea acestor proiecte, în special în reamenajarea parcului Aleea
Livezilor sau organizarea festivalului urban ”Chef de școală în Ferentari”.
La nivel național
La nivel naţional, PCRM a creat multiple parteneriate care au permis dezvoltarea unei
perspective sustenabile a misiunii fundației. Parteneriate cu diverse ministere, cum ar fi cel cu
Ministerul Muncii, al Familiei si Protecției Sociale, țintesc să asigure faptul că oportunitățile de
finanțare sunt direct conectate cu nevoile comunității, în special ale celor marginalizate,
defavorizate. De asemenea, colaborarea cu Federația Română de Fotbal, sub forma unei
sponsorizări lunare acordate Clubului de Educație Alternativă, este un alt exemplu al
impactului pe care PCRM îl are la nivel naţional.
La nivel european
Îmbunătățiri

sustenabile

în viața membrilor comunității Ferentari au fost aduse prin

parteneriatul fundației cu alte state membre UE, cu ajutorul misiunilor diplomatice în
București, precum Ambasada Franței la București și Institutul Cultural Francez, Ambasada
Olandei la București, Ambasada Marii Britanii la București și conexiuni la nivel înalt cu
reprezentanți ai instituțiilor europene, ca Domnul Thorbjørn Jagland, în prezent Secretarul
General al Consiliului Europei. Capacitatea PCRM de a lucra la nivel European pe tema
incluziunii sociale a fost sporită și prin activitatea din cadrul coaliției European Roma Policy și
în European Roma Grassrots Oganization Network (ERGO).
La nivel global
La nivel global, PCRM și-a propus cât mai multe schimburi de bune practici între actorii
principali angrenați în transformări sociale. Mulțumită unui program de formare, oferit de
Departamentul de Stat SUA, Raluca Negulescu și-a consolidat cunoștințele privind organizarea
comunitară. De asemenea, PCRM a lucrat în deaproape cu UNDP și USAID pentru a include
componenta romă în programe internaționale de dezvoltare.

Fondatorul PCRM, Valeriu

Nicolae a fost desemnat Cetățean European al anului, premiu de prestigiu mondial; de
asemenea, a primit și premiul pentru combaterea rasismului în sport, la a șasea ediție a Galei
Roma Excellency.
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Facilitarea relaţiei dintre factorii decizionali şi comunitate
Conectarea decidenţilor politici cu comunitatea este o altă prioritate a PCRM, deoarece
înlesnește capacitatea de sporire a gradului de conștientizare privind condițiile de trai ale
oamenilor ce locuiesc în comunități de tip ghetou. De asemenea, acest tip de conectare
sporește gradul de implicare civică și importanţa unei atitudini proactive privind implicarea
în viața societății. Astfel, peste 300 de factori decizionali au vizitat CEA în 2013, sub forma
unor delegații, cum ar fi: delegația franceză, novergiană sau germană au vizitat Clubul de
Educație Alternativă în 2013 pentru a dezbate problemele comunităților de tip ghetou urban,
felul în care PCRM reușește să găsească soluții la problemele identificate, metodologia
intervenției folosită de fundație, succesul și neajunsurile unei astfel de intervenții.
Pe lângă delegațiile de la nivel naţional, PCRM a facilitat vizite în comunitate şi
reprezentanţilor din rândul autorităților europene; cea mai notabilă vizită a fost cea a
Secretarului General al Consiliului Europei, Domnul Throbjon Jagland. În urma vizitei,
Secretarul General și-a exprimat în mod public, printr-o scrisoare adresată Prim-Ministrului
României,

Domnul Victor Ponta, susținerea sa necontenită acordată Clubului de Educație

Alternativă, ca metodă de bună practică pentru soluționarea problematicii incluziunii sociale
prin educație, atât în România cât și în plan european.
Un bun exemplu pentru a demonstra importanța conexiunii dintre factorii decidenți și
comunitate este efectul pe care l-a avut studiul privind fondurile structural, coordonat de
Florin Botonogu și Aida Catană. În urma consultării studiului, Domnul Mircea Drăghici,
Membru al Parlamentului României, și-a asumat responsabilitatea de a susține o inițiativă
legislativă privind dezvoltarea comunităților defavorizate din România, propunere ce a fost
înaintată Parlamentului României. La nivel local, PCRM facilitează comunicarea între
decidenţii politici locali și comunitate, prin invitarea unor consilieri publici ai Primăriei
Sectorului 5 la întâlnirile săptămânale din cadrul proiectului de organizare comunitară
”Clubul Mamelor”.
Domnul Throbjorn Jagland, Secretarul General al Consiliului Europei: ”Ambele exemple, atât
cel pe care l-am văzut la Strasbourg cât și centrul din Ferentari, București, îmi confirmă
credința că ar trebui să investim toate eforturile noastre în soluții pe termen lung, în principal
în arii precum educația și combaterea rasismului la adresa romilor. Altfel, riscăm să creștem
noi

generații

de

romi

needucați,

excluşi

și

izolați”.
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Proiecte educaționale
Clubul de Educație Alternativă
Clubul de Educație Alternativă a fost lansat în Octombrie 2010 ca un proiect de tip pilot și a
fost extins ulterior în trei școli din cartierul Ferentari (Școala numărul 136, Școala numărul 2,
Școala numărul 148). Scopul principal este îmbunătățirea calității educației copiilor cu vârste
cuprinse între 6 și 15 ani, care locuiesc în zona de tip ghetou a cartierului Ferentari, printr-o
abordare inovatoare, combinând activități sportive, școala după școală, educație financiară,
cursuri de muzică, teatru, street-dance, etc. În acest spațiu creativ, copiii sunt îndrumaţi de
asistenți educaționali în realizarea temelor, promovând ideea că educația este calea prin care
sărăcia și marginalizarea pot fi depășite. În paralel, PCRM stimulează participarea părinților
în activitățile Clubului, facilitând implicarea lor în promovarea educației și în sporirea calității
vieții.
De aceea, după mai bine de trei ani și pentru aproximativ 300 de copii vulnerabili din punct de
vedere social, obiectivele Clubului de Educație Alternativă sunt:


oferirea de asistență și mentorat pentru un grup de copii vulnerabili din punct de
vedere social;



dezvoltarea unei abordări inovatoare, axată pe ameliorarea situației prezente și
viitoare, prin dezvoltare de abilități benefice pe întreg parcursul vieții;



dezvoltarea unor echipe de sport prin care copiilor să li se insufle disciplina,
încrederea de sine, spiritul de echipă, respectul față de coechipieri;



promovarea implicării active în viața comunității;



transformarea într-un punct de legătură între părinți și copii, în care educația este
privită ca o modalitate eficientă de rupere a cercului vicios al marginalizării.

Clubul de Educație Alternativă este folosit și ca spațiu de dezbatere, cu participarea
reprezentanților ONG-urilor rome și a liderilor romi, ambasade, agenții interguvernamentale,
autorități locale, alte ONG-uri. Aceste dezbateri ating teme ca: problematica ghetoului, sărăcia,
discriminarea, politicile publice ce afectează aceste tematici.
Pentru a expune copiii care frecventează Clubul de Educație Alternativă la cât mai multe
exemple pozitive, PCRM a început dezvoltarea unor parteneriate menite să atragă cât mai
mulți voluntari înspre cauza CEA. Monitorizarea noastră arată că niciun copil care
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frecventează cu regularitate cursurile oferite de Clubul de Educație Alternativă nu a rămas
repetent în anul școlar în curs; frecvenţa școlară în rândul copiilor din grupul țintă a crescut
cu 20%, în comparație cu grupul de control. Mai mult, potrivit părinților, profesorilor,
antrenorilor, instructurilor și voluntarilor, copiii sunt mai motivați să meargă la școală, și au
dezvoltat abilități utile pentru tot parcursul vieții, cum ar fi: disciplina, responsabilitatea,
lucrul în echipă, creativitatea, respectul.
În 2013, Clubul de Educație Alternativă a fost deschis în fiecare zi a săptămânii, de luni până
sâmbătă, între orele 09.00 - 17.00, mulțumită unei echipe de aproximativ 15 membri, la care
se adaugă numeroși voluntari, parteneri și donatori ce și-au unit forțele pentru o mai bună
înțelegere a nevoilor membrilor comunității.
Educație prin Artă și Cultură
Clubul de Educație Alternativă este un program bazat pe ideea că educația non-formală joacă
un rol extrem de important în ameliorarea condiției școlare a copiilor din zona de tip ghetou a
cartierului Ferentari. Activitățile artistice și culturale, precum cursurile de teatru, muzică,
desen, dar și vizite în afara comunității sunt piloni de bază pentru deprinderea de abilități
utile pentru tot parcursul vieții. Acesta este motivul pentru care, în 2013, am organizat
diverse proiecte si vizite.
Vizită pe platourile de filmare ale Antena 1
Pentru a spori gradul de conștientizare în rândul copiilor de la Clubul de Educație Alternativă
despre importanța media, cei mici au avut parte de o experiență de neuitat pe platourile de
filmare ale unei emisiuni matinale. Au avut ocazia să își vadă personajele TV preferate, să
descopere ce se întâmplă în pauzele publicitare, să vadă cât de mic este de fapt un platou de
filmare, însă cât de mulți oameni lucrează în spatele “scenei”.
Junior Global Peace
Evenimentul lunii mai a fost de departe ”Junior Global Peace”. Copii din diverse colțuri ale
lumii au deprins noțiuni esențiale legate de pace, prin diverse activități de educație nonformală. Copiii de la Clubul de Educație Alternativă, împreună cu prietenii lor de la Centrul de
Plasament Cireșarii II, la invitația Rotaract Triumph au participat la această minunată mișcare
manifestată la nivel mondial. Împreună am dezbătut de ce este bine să fii bun cu oamenii din
jurul tău, de ce este rău să fii violent, de ce banii sunt importanţi şi în ce măsura, iar prin
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desene și decupaje am realizat harta unei lumi ideale și am asistat la o piesă de teatru forum
pentru copii. Într-un cuvânt, evenimentul a fost plin de învățăminte de care ar trebui să țină
cont și cei mai mari dintre noi, deoarece toleranța și bunătatea dintre oameni face lumea în
care trăim mai frumoasă.
La Radio Guerrilla
Zece copii de la Clubul de Educație Alternativă, pasionați de radio, au avut șansa să fure puțină
meserie de la Călin Gheorghe, unul dintre cei mai faimoși moderatori de radio din România. În
urma acestui eveniment, Radio Guerrilla a devenit unul dintre partenerii media care a
susținut intens evenimentele desfășurate de PCRM.
Vara pe uliță
Muzeul Satului îşi deschide pe perioada verii frumoasa grădinã, pentru a învãţa copiii lucruri
minunate despre tradiţiile româneşti, de la meşteşugari autentici. Mergem şi noi la “Vara pe
uliţã” de aproape trei ani, să vedem ce ne iese în materie de olãrit, mãrgelit, modelat, teatru,
poezie, muzică şi jocuri tradiţionale din satul de altădată.
Educație prin dans și sport
În cadrul Clubului de Educație Alternativă, copiii au posibilitatea să își dezvolte abilitățile
sociale și personale și prin activități sportive. Sportul este folosit ca un mijloc de combatere a
atitudinilor negative privind minoritatea romă, în special pe stadioane, și ca un promotor de
dialog intercultural. De aceea, colaborările pe care PCRM le are cu FARE (Football Against
Racism in Europe), cu Federația Română de Fotbal și cu Federația Română de Bachet sunt
fundamentale.
Love football! No racism! No violence!
Pe lângă contribuția financiară de 1000 de euro pe care Federația Română de Fotbal o face
către Clubul de Educație Alternativă lunar, sumă ce acoperă partial materialele educaționale și
activitățile sportive, colaborarea PCRM - FRF a stat la baza unor campanii împotriva
discriminării, precum: ”Iubește fotbalul! Nu rasismului! Nu urii! Este o campanie complexă,
desfășurată sub patronajul UEFA și țintește eradicarea violenței și discriminării pe stadioane,
printr-o serie de mijloace precum: materiale video, evenimente sportive ce implică copiii de la
CEA și figuri marcante ale fotbalului românesc și nu numai, dezbateri publice privind sportul
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ca mijloc de incluziune socială. Cea mai mare reuşită a acestei campanii este realizarea unui
material video împotriva urii și rasismului, material realizat de PCRM.
Born for Trouble
De mai bine de trei ani, copiii de la CEA care frecventează cursurile de dans sunt antrenați de
cea mai bună trupă de street-dance din țară, Trouble Crew și rezultatele nu au întârziat să
apară. B4T (Born for Trouble) a obținut locul 5 la concursul Nymphea organizat în Oradea, au
avut reprezentații la cel mai mare târg al ONG-urilor din România, ”ONG Fest”, la WizzAir
Arena StreetBall, au organizat ateliere de street-dance pentru copiii cu vârste între 5 și 12 ani
la Impact Festival; doi dintre membrii trupei, Toto și Alexandra, au participat la cel mai de
succes spectacol televizat pentru copii, Next Star.
Battery Dance Company
Programul Battery Dance Company, ”Dancing to Connect”, a fost implementat în peste 25 de
țări, din 2006 și până în prezent. Programul vizează dezvoltarea capacității de improvizație și
testează creativitatea tinerilor prin dans contemporan. Timp de o săptămâna, Battery Dance
Company a organizat ateliere de dans cu B4T în vederea derulării unui spectacol inovator la
Palatul Copiilor din București.
Street-dance la școlile ” Step by Step” și ”Vise”
Luna mai a continuat debutul în forță, cu activități menite să aducă mai aproape copii
provenind din medii diferite. Andreea Sorescu, prietena noastră de la “Învingem Autismul” a
dus povestea Clubului de Educație Alternativă mai departe, către copiii cărora le predă
Educație Civică. La auzul activităților de educație non-formală de la Club, copiii de la Școlile
“Vise” și “Step by Step” s-au arătat mai mult decât încântați să învețe mișcări de street-dance,
scheme de fotbal și să deprindă abilitățile necesare pentru a-și realiza propriile bijuterii. De
asemenea, copiii au fost tare încântați să își facă noi prieteni. S-a râs cu poftă pe mișcări de
street-dance, băieții s-au întrecut în scheme de fotbal, în timp ce fetele și-au creat broșe.
Întâlnirile s-au încheiat cu o binemeritată limonadă, o salată de fructe și cu planuri mărețe
pentru vacanța de vară.
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Debate in the Neighborhood (DiN)
DiN a fost un proiect ce a combinat street-dance-ul cu dezbaterile, pentru a îmbunătăți
capacitățile de comunicare, stimă de sine și creativitate ale copiilor. Proiectul a fost inițiat de
PCRM în parteneriat cu ARDOR și a beneficiat de finanțare din partea Open Society Institute.
Comunitatea
Un alt principiu care a stat la baza fondării organizației PCRM a fost dezvoltarea, pe lângă
proiecte și programe educațioanle pentru copii, a unui mecanism prin care vocea comunității
să fie auzită şi prin care nevoile cetățenilor să poată fi exprimate. Astfel, a luat naștere latura
de organizare și dezvoltare comunitară. Acesta este motivul pentru care am înfiinţat ”Clubul
Mamelor” în 2013, cu sprijinul financiar al Ambasadei Franței la București.
”Clubul Mamelor” este un proiect de organizare comunitară, conceput cu scopul de a continua
eforturile permanente ale PCRM de a împuternici minoritatea romă din ghetoul Ferentari.
Aceste poiecte îşi propun să angreneze adulții din comunitate să devină promotori ai
schimbării și ai importanței educației; unii dintre ei lucrează ca asistenți educaționali, în timp
ce alții fac parte din proiecte comunitare. PCRM a primit și asistența Departamentului de Stat
American, care i-a oferit Ralucăi Negulescu posibilitatea de a își aprofunda cunoștințele
despre organizare comunitară printr-un program de formare în SUA.
Clubul Mamelor
În primavara anului 2013 a luat ființă ”Clubul Mamelor”, grup de iniţiativă civică ce aduce
împreună peste 20 de mame rome și ne-rome care împărtășesc experiențe și se preocupă de
situația școlară a copiilor lor și de transformarea pozitivă a comunității de unde provin.
Inițiativa țintește să împuternicească mamele, astfel încât ele să devină arhitecții schimbărilor
pe care și le doresc; întâlnirile au loc în fiecare joi după-amiază. În cadrul acestor întâlniri,
sunt identificate problemele comunității și soluțiile aferente. Prima victorie civică a venit în
urma unei campanii de mobilizare a femeilor din comunitate, care au reuşit să strângă
semnături pentru a pune presiune pe autoritățile locale să termine construcția singurului loc
de joacă disponibil pentru peste 200 de copii din zona Aleea Livezilor. În urma acestui
demers, autoritățile au finalizat construcția parcului, îmbunătățind astfel siguranța copiilor
din două școli din comunitate (nr. 2 și nr. 136) aflate în imediata proximitate a zonei de
ghetou. În prezent, mamele lucrează la demararea unei acţiuni ce țintește acoperirea
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costurilor de pază și securitate din școli, de către primărie. ”Clubul Mamelor” a primit din
partea Ambasadei Franței la Bucureşti premiul pentru Drepturile Omului, ediția 2013.
Educație pentru Schimbare
Educație pentru Schimbare a adus împreună peste 30 de copii și adulți din Ferentari, împărțiți
în 3 echipe de proiect, care au lucrat timp de 6 luni cot la cot să schimbe în bine cartierul în
care trăiesc, prin dezvoltarea a trei proiecte comunitare. Primul proiect dezvoltat de grupul de
inițiativă format în jurul școlii 136 a fost Chef de școală în Ferentari, un eveniment tip StreetDelivery în Ferentari. Al doilea proiect dezvoltat de grupul de inițiativă format în jurul școlii
nr.2 a fost mobilarea parțială a Spitalului Lacul Bucura, singurul spital de pneumoftiziologie
pentru copii din țară. Al treilea proiect s-a focalizat în jurul școlii nr.148 şi a constat in
renovarea scării Blocului 7, de pe strada Iacob Andrei din Ferentari.
Evenimente
Un număr semnificativ de activități sunt implementate de PCRM pentru a stimula parte din
societatea civilă să participe în mod activ la procesul de incluziune socială și să combată
atitudinile discriminatorii la adresa minorității rome. De aceea, o altă componentă a PCRM
este promovarea aspectelor pozitive din Ferentari către publicul larg. Această abordare a
depăşit toate așteptările fundației, la evenimentele PCRM organizate în acest scop participând
peste 1000 de oameni dornici să cunoască și să înțeleagă realitățile cu care beneficiarii
Clubului de Educație Alternativă se confruntă. Există trei componente prin care urmărim
sensibilizarea publicului larg și stimularea cetățeniei active: organizarea de evenimente cu
scopul de a promova aspectele pozitive ale comunităților vulnerabile, organizarea de
evenimente cu scop caritabil şi organizarea de dezbateri având ca teme discriminarea,
incluziunea socială, cetățenie activă și responsabilă. În acest scop au fost dezvoltate
parteneriate cu: Radio Guerrilla, Institutul Cultural Francez, Rotaract București, Junior
Achievement România, The Hub București, Asociația Alternative pentru Noi Perspective,
Wagner Arte Frumoase și Povești, Chic Victim, şi alții.
Ferentaria
Ferentaria a expus viața de zi cu zi a șase copiii din cartierul Ferentari, care îndrumați de
Ioana Moldovan în timpul cursului foto de la Clubul de Educație Alternativă, au surprins cu
comunitatea în care trăiesc.
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Intervenții ale copiilor la ”Itsy Bitsy” Radio
Timp de două luni, șase copii de la Clubul de Educație Alternativă au prezentat pe parcursul
unor intervenții la radio ce înseamnă sa fii născut și crescut într-o comunitate de tip ghetou și
aportul pe care îl aduce CEA în viața lor. Aceasta a fost o inițiativă a PCRM în parteneriat cu
radio Itsy Bitsy și a țintit combaterea atitudinilor negative la adresa minorității rome în
general și a copiilor care trăiesc în comunități defavorizate în particular. 1
Dezbateri publice și discuții civice
In paralel, PCRM a organizat diferite activităţi care au avut scopul de a schimba atitudinea
negativă asupra minorităţilor. Peste 100 de elevi de liceu au participat la aceste dezbateri
publice.
Closer to Oxford
Closer to Oxford a fost un program educaţional dezvoltat de ARDOR, în parteneriat cu PCRM și
a cuprins dezbateri academice pentru studenţi din România și Republica Moldova. Proiectul a
debutat în 2010 și a avut ca scop stimularea capacității de analiză critică a tinerilor, prin
seminarii având teme controversate, ca inegalitatea socială, rolul statului, problematica
minorităților, discriminare, rasism, etc.
Evenimente de strângere de fonduri
Evenimentele de strângere de fonduri au început să fie implementate de către PCRM ca o
modalitate de susţinere financiară şi au ţintit creşterea spiritului civic în rândul publicului.
Parteneriatul cu Rotaract București
Campania de strângere de fonduri dezvoltată împreună cu partenerii nostri de la Rotaract
București a avut cea mai mare complexitate. Scopul a fost trimiterea a 50 de copii într-o
tabără de vară denumită ”7 ani în 7 zile”, în care aceştia să deprindă cu ajutorul unor
animatori socio-educativi noțiuni de bază despre cum să te comporți în societate. Costurile
necesare organizării taberei au fost estimate la 5000 de euro, bani ce au fost strânși cu succes
în urma celor trei evenimente organizate pe parcursul anului. Campania a debutat cu un
atelier de mărțișoare de fimo, coordonat de voluntarii Rotaract; obiectele confecționate de
copii au fost vândute, iar fondurile strânse au mers către tabăra socio-educativă. Cel de-al
doilea eveniment, ”Împreună în vacanță”, a curprins momente din cadrul activităților
1

1481651 ascultatori (potrivit unor statistici ale postului de radio Itsy Bitsy).
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demarate în cele 3 trei Cluburi de Educație Alternativă: o piesă de teatru cu mesaj social,
coordonată de actorul Ionuț Oprea și interpretată de copii, un show de street-dance, un
moment de chitară şi interpretarea unui imn creat de copiii din școala nr.148. Ultimul
eveniment din cadrul acestei campanii s-a intitulat ”Variațiuni la invențiuni” și a cuprins un
moment artistic inedit, din partea a doi tineri actori și interpreți de muzică clasică, un moment
de chitară și o scenetă interpretată de copii.
“Keep Calm and Street Dance”
”Keep calm and street dance” a fost un eveniment de strângere de fonduri, dezvoltat pe baza
unei strategii complexe, ce a implicat copii, părinți, profesori și persoane din comunitate,
precum și membri ai comunității de expați din România. Obiectivul principal al evenimentului
a fost acoperirea unei părți din cheltuielile necesare trupei de street-dance pentru a putea
participa la concursul Hip Hop International. Cu un an în urmă, se situaseră pe locul 2 la
individual şi 5 la echipe. Timp de trei ore, evenimentul și-a propus să implice publicul în
diverse activități: atelier de confecționat bijuterii, atelier de street-dance, un show de streetdance, o licitație unde s-au vândut obiecte donate de Wagner Arte Frumoase şi Poveşti și Chic
Victim. 2.

2

http://mediafaxfoto.ro/Photos.aspx?t=STRANGERE+FONDURI+-+KEEP+CALM+AND+STREET+DANCE
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Cine vorbește despre noi?
Din ianuarie și până în Decembrie 2013, PCRM a avut peste 120 de apariții în presă. Trei
dintre cele mai importante agenții de presă din România, HotNews, MediaFax și AgerPress, au
scris despre activitățile noastre. Mai mult, PCRM a fost menționată constant de 6 radiouri cu
acoperire națională, printre care: Radio France Internațional, Itsy Bitsy și Europa FM (cel mai
ascultat radio din România). De asemenea, numele şi activitatea fundației au fost menționate
în cadrul emisiunii BBC Hard Talk, prin intervenția fondatorului fundației PCRM, Valeriu
Nicolae.
PCRM

a

avut

intervenții

publicate

de

reviste

online,

ca

EuropeanVoice.com,

openDemocracy.net, eurozine.com, theeuropean-magazine.com. Am avut acoperire media în
ziare locale și naționale ca: Puterea, România Liberă, ”Decât o Revistă” care au prezentat
progresul copiilor de la Clubul de Educație Alternativă, dar și în reviste sau platforme online
ca: ziare.com, B365.ro, stiri-azi.ro, metropotam.ro, rfi.ro, autenticpromotion.ro, allcafe.ro,
acum.tv;

şi

în

blogosferă:

ueromania2020.blogspot.ro,

lolodiklo.blogspot.ro,

chestiuniserioase.wordpress.com.
Pe plan internațional, activitățile fundației PCRM au apărut pe website-urile unor organizații
ca: Romapolicy.eu, ohchr.org, osce.org, un-ngls.org, mo.be, genealogies.enrs.eu.
În materie de apariții TV, PCRM a apărut la Național TV, OTV iar prin participarea a doi dintre
membrii trupei de street-dance, Totonel și Alexandra, la show-ul televizat ”Next Star”, peste
100.000 de oameni au aflat de existența Clubului de Educație Alternativă.
Acoperirea mediatică de care a beneficiat PCRM a informat sute de oameni, având în vedere
faptul că promovarea proiectelor fundației s-a făcut prin aproape toate canalele de
comunicare, de la televiziuni, ziare și radiouri, la mediile online de comunicare (Facebook,
youtube), evenimente ce au avut un public țintă specific și comunicare individuală prin
partenerii, donatorii și susținătorii nostri. Pagina de facebook a PCRM are peste 1.533 de
urmăritori. Eficiența comunicării a fost îmbunătățită prin dezvoltarea de prezentări sub formă
de filmulețe video, diseminate la diverse evenimente, dar și prin broșuri, raportul anual,
pliante, transmise către ambasadori, membrii comunității, jurnaliști, persoane publice, etc.
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Publicații:
Un alt aspect important îl reprezintă dezvoltarea de studii și cercetări privind comunitățile
defavorizate. Acest obiectiv a fost atins cu succes, prin publicarea unui număr semnificativ de
articole, timp de 12 luni, printre care raportul ROMED (o analiză a rolului mediatorului rom în
programe dezvoltate în tări ca: Grecia, Turcia, România, Spania și Ungaria) şi ENAR Shadow
Report 2012/2013 pentru România, raport ce s-a axat pe combaterea discriminării și
rasismului în domeniul ocupării forței de muncă. Rapoartele contribuie la cunoașterea și la
oferirea unei perspective coerente, venite din partea activiștilor și profesioniștilor care
lucrează la firul ierbii pentru combaterea rasismului și a discriminării şi sunt un instrument
de advocacy prin care influențează politicile publice. Rapoartele completează golurile din
datele oficiale și academice, pentru a oferi perspectiva societății civile, la realitățile de zi
privind rasismul și discriminarea în Uniunea Europeană, inclusiv Turcia, Croația și Islanda.

Raport Financiar
Veniturile totale pentru anul 2013, conform bilanţului sunt de 758 581 RON. Principalii
finanţatori sunt:


Open Society Institute Foundations;



Ambasada Franţei în România;



Federaţia Română de Fotbal;



IDEA;



Unicredit Ţiriac Bank;



Aspen Institute Romania;



Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile;



European Network Against Racism in Europe.
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Donații individuale


Harris Martin Fergus;



Marchis Alina;



Raţiu Bogdan Alexandru;



Simona Stănescu;



Radu Cristian Răileanu;



Nicoleta Chiriţă;



Andrei Cristian Petcu;



Daniela Chiriac;



Valeriu Nicolae;



Grit Friedriche.

Voluntariat
În toate cele trei școli în care PCRM activează, un număr de 25 de voluntari au coordonat
ateliere de educație non-formală și doi interni s-au alăturat echipei noastre.
Parteneri
Europa FM, Roton Music, Bastilia Bookstore, Battery Dance Company, Granite State
Organizing Project (Manchester, New Hampshire) - support on community organizing, Rotary
Bucharest Triumph, Magazinul Şcolii, Manifesto Film Club, Cros Learning House, Price
Waterhouse Coopers, Decât o Revistă, Designer Dorin Negrău, Asociaţia Învingem Autismul,
Inima Reginei Bârlad, Federația Română de Fotbal, Unicredit Țiriac România, Banca
Comercială Română, Hieroglifs Translations, Price Waterhouse Coopers, Facultatea de Chimie,
Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Familiei și Incluziunii Sociale, Secretariatul General al
Guvernului României, ARDOR, Ce-Re, Parlamentul României, Institutul Aspen, Consiliul
Britanic, Sport Arena 2012, Ovidiu RO, Terre des hommes Romania, Trouble Crew, Itsy Bitsy
Children’s Radio, Manifesto Film Clubs, Hieroglifs Translations, Deborah Chen Photography,
METRO, BRENNTAG.
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