PROJECT:LOSKOMENVANPATARAT

Kinderenvanromi(Zigeuner)afkomstmakendeeluitvaneensocialegroepmeteenverhoogd
risico om sociaalbuitengesIotente worden doorvoornamel氷armoede,tOegang Ofhet

gebrekdaaraantotwerk,Onderwus,geZOndheidszorgendiscriminatie‑Slechts37%van de
VOOrSChooIsekinderengaatnaardekleuterschoolterw串indezelfdet担ongeveer67%vande

niet romikinderen deelneemt aan de kleuterschool.Het grootste gedeelte van de romi
kindereninderoemeensestedengroeitopmisolement,indeomgevmgVandestad.
Zone Pata Ratis een ono綿ciele stedelijke plaats naast de vuilnisbelt van de stad waar

OngeVeer300familieswonen.ZijhebbengelmPrOViseerdehuizengemaaktvandedingendie
ZegeVOndenhebbenenlevenzonderwaterenelectriciteit.

In2009werd de kleuterschooIvan StichtingProRomaopgerichtin deleefgemeenschap
Dallas van Pata Rat.Vanaftoen hebben steeds meer oudersin toenemende mate zich de
belangrijkheid gerealiseerd van onderwus voor de kinderen en hebben de kinderen
mgeSChreven voor de kleuterschoolenlater voor school・Maar er bleefook een groep

kinderenoverdiedeleeftijdoverschredenhaddenvoorinschrijvmgenVerStOkenblevenvan
OOkmaarenlgeVOrmVanOnderw直Hetmerendeelwerktemetdeoudersopdevuilnisbeltof

moetopdekleinerebroersenzussenpassen.

Om deze kinderen te redden van analfabetisme en sociale buitensluitingis Stichting
ChristeliikeHulp

,hetprqjectbegomenABCDarinPataRatin2013,VOOrkindereninde

ieeftijdvan7‑11jaaromhenopschool(detweedekansschool)tebrengenensociaalte
integreren.

Totnovember2016,Zijn38kinderengehoIpen,WaarVan16meededenaande,,tWeedekans
SChool

,4kinderenmeededenaannaschooIseopvanglOkinderenhebbendeschooIver賞aten

en8kinderenzuninatwachtingtotzedeleeftijdbereikthebbenomdeeltenemenaande,,
tweedekansschool

.Deschoolurenvindenindegemeenschapplaats,inhetmultifunctionele

CentrumProRoma.Ditheeftvooreendeelinhunvoordeelgewerkt,hetheeftgeresulteerdin
hetvolgenvan vele uren,het overgaannaardevolgende klas en hetnietverlaten vande

SChool,emOtionelezekerheid(indegemeenschapplaktniemandheneenetiketopenzijnze

niet buitengesIoten vanwege hun kleding)etc,maar het heeft ooknadelen gebracht.De

kinderenhebbenbijnahelemaalgeencontactmetdestadenzijnbeschaving,Zekumenniet
desocialevaardighedenaanlerendiezenodighebben,biinaallemaalgroeienzeopinhet
SOCialeminimum,devoorbeeldenindesamenlevingdiedezekinderendagaandagzienmet
betrekking tot hoe mensen denken,reageren,relatie van de ouders en voIwassenenin de
gemeenschap vormen henin grotemate,ZOdoenz耳ooken het bemoeilijkthun sociale

integrerenalszevoIwassenzun.

Risicofactorendiebijdragenaanhetaanlerenvanverkeerdegewoontendieaandebasisstaan
Vaneennietgelntegreerdsociaallevenzijndevolgende:

●

Demanierinwelkezeopgroeinindegemeenschap:Smerigheid,Vuilnis,agreSSivitelt,

armoede,familieindegevangenis.
●

Leefomstandigheden‥armOedige behuizing,OngeZOndeleefomstandicheden,ZOnder

drinkwaterenriolermg,ZOnderwc,sendouches,ZOnderelgenkamervoordekinderen
(kast,bed,etC)
.Familieomstandigheden:grOtegeZinnen,helegrotegezimen,inwonendb竜burenof

familiedoorgebrekaaneigenwoonruimte,OngeOrganiseerdegezinnen(oudersdie
nietvoordewetgetrouwdz担vaakvanlevenspartnerwisselend),gebrekaangezond

Ouderschap(hetonderw恥datzevandeoudersgekregenhebbenisgebaseerdophet

misbruikvanautoriteit,Slaagengroteverwaarlozingvandekinderen),gebrekaan

enlgeVOrmVanOnderwusvandeouders,dieophunbeurtookgeenenlgeSChool
gevolgd hebben,maar hunleven hangt samen van gelegenheidswerk en
aHlankelijkheidvansocialehulp,mOe坤kerelatiestussenkinderenenouders,het

gebrekaanenlgeaCtiviteitdienodigisvoorhunleeftijd,kinderenindeleeftijdvan8
tot9jaarmoetenophunkleinerebroertjesenzuileSPaSSen,hetonbrekenvano触ciele

PaPieren(geboortebew竃s),etC
●

Financie賞esituatie‥Oudershebbengeenstabielinkomenwatvaakleidttotgebrekaan

geld,eten,kleding,SChoenen,Wamte,medischezorg/medic担en.
●

Verkeerde voorbeelden(cognitieve,Ouderschap,relationele,etC),die de kinderen

gemakkelijkovememen
●

VoortdurendeaanvamgmetVOOrOOrdelen,margmalisermgenuitsluitingvanromidie

nietaandedoordemeerderheidvastgesteldesocialenormenvoldoen.
●

Hetgebrekaanaanhoudendehulp,metalsdoelomdehardeklappenvandezerealiteit

tegen te werkenin Pata Rat op de emotionele en sociale ontwikkeling van deze
kinderen.

Andersgroeienzeopzonderkansomdenoodzakelijkevaardighedenteontwikkelenominde
Samenlevmgteintegrereneneenfatsoenlijkleventeleiden.
Bestaandee節ectendiejealkuntzienbijdekinderen/tienersz耳n:

●

Onvoldoendesocialeontwikkeling:VeChten,Ste賞en,liegen,tWisten,Vergelding

・Losbandigetaal
・HetopIossenvanconflictendoorgeweld(agressiviteit)

・HetontbrekenvanbeheersmgVannegatieveemotiesenwil

・Rokenengebruikvanalcohol
・Hetbeoefenenvangeluksspelen(kaarten)
・Vroegtijdigsexueellevenenongewildezwangerschappen

・Kinderarbeid(kinderenmoetenopdevuilnisbeltwerken)

・Zehebbengeendromen,doelenvoorhunleven
・Het gebrek aan zelfkennis(niet weten waar ze goedin zむn,gebrek aan

Zelfuertrouwen,nietwetenwatzemooivindenomtedoeninhunleven)
・Zekumennietmetgeldomgaan
・Ongezondeten
・Onvoldoendehygiene

AndereeffectendiezichkumenvoordoennaeenpaarJaarennietallenindegemeenschap
VanPataRatmaarookindegemeenschapvanC巾Z担:delinquentie,eengrOeiendegroep

die sociale hulp nodig heeft,Verlaten kinderen,PerSOnen die aan verschillende dingen
VerSlaafdzijnenmeerderemensendieziekz担.

Conclusie:een Slechte omgevmg die niet aanmoedigt om sociaal teintegreren,geeft
individuendiesociaalnietgeintegreerdzijn.
Dezekinderen,hebben hetzelfde potentieelen deze賞fde behoeften als de kinderen van de

naschooIseopvang.Interesseomdingentelerenvandewereldomhenheen,hetverlangen
Omnieuwedingenteleren,OmteOntdekken,tePrOberen,teWeten,teOntWikkelen,OmZichte

bekwamen,enZichteontspannenzunalgemenekenmerkenvankinderen,dusookvande

kinderenuitdegemeenschapvanPataRat

KinderendiehebbenmeegedaanaanhetprqIeCtABCDarinPataRat,hebbenondervonden

dathetnietmooiisinPataRatendemeestgewildeactiviteitinhetkadervanhetprqieCt
Warendeuitjesindestad.Elkuitjewasvoorhen eenui匂euithetlevenvanmoeilijkheden

Waarinzeelkedagopgroeienenhunverlangenwaselkekeerhetzelfde:hetuitstellenvande

terugkeemaarhuis.
Desocialeproblemenwaaraandesocialehulptegemoetkomtbetreffendederomikinderen
VanPataRatzijndevolgende:
・Socialeisolatieenmargmalisemg
・Gebrekkigesocialeontwikkeling
・Het gebrek aan theoretische basiskennis(Onderw匂s over gezondheid),SeXualiteit,

Werk,SOCialevaardighedenenhetomgaanmetgeld)
・Hetontbrekenvanwaardenensocialevaardighedenomsociaalteintegreren
・Hetgebrekaangoederen(eten,kleding,SChoeisel,geZOndheidsproblemenetc,..)

HetPrQject,,LoskomenvanPataRat

,heefttotdoelhetformerenenontwikkelenvande

mogelijkhedenenjuistevaardighedenentefaciIiterenomsociaalteintegreren.

HetaantalkinderendatgehoIpenis:20romikinderen,inhetprqject"LoskomenvanPata
Rat,,
Criteriav○○rdeselectievanpersonendiegehoIpenworden:

.

●

Leeftijdtussen9‑17jaar

WonendeinPataRat

・Leerlingenvande,,tWeedekansschool

dieijverlgZUn

.WarendeelnemersvanhetprQjectABCDarinPataRat
・Dieweinigofhelemaalnietnaardestadgaan

Hetorganiserenvanactiviteiten:
・Deindoor activiteiten vonden plaats op het kantoor van onze partener‑,,Stichting

ProRoma,,inhetMultifunctioneleCentrumvanPataRat,maardeoutdooractiviteiten
OPVerSChi11endeplaatseninCl可‑Napoca.

●

Hetonderwusisverdeeldin5modulesenbehandeldhetthema:Onderwusomsociale

teintegreren.Demoduleszun‥Onderw恥hoemetgeldomtegaan,Onderwusom

SOCiaalburgertezun,Onderwusovergezondheidszorg,Onderwusoversexualiteit,
beroepsonderwus.

Regelmaatvandeontmoetingen
‑

Onderwusactiviteitenvindenplaats3uurperdag,3dagenperweek,3wekenper

maand.
‑

‑

Recreatieveensocialeactiviteitenhebbenmaandel坤splaats(1‑2uur)

Zehoudtrekeningmetdevakantiesgeplanddoorhetonderwusvandestaatende

Vrpedagengeplanddoordestaat.
‑Indedagendatergeenactiviteitenmetdekinderengeplandz由voerendeleraren

andere activiteiten uit:het klaarmaken van materialen,COntaCt Onderhouden met
instituten,metPa血ers,dossiersklaarmaken,eValuaties,etC.

Deaangebodendienstenzun:

1.OnderwIJSaCtiviteiten
Onde重Wijshoemethetgeldomtegaan・Behandeldeonderwerpen:manierenomgeldte

Verdienen,VerSChi=ussennodighebbenenverlangens,Prioriteiteninbetalingen,SParen,
Leermethodes:PreSentaties,discussies,Werkgroepen,fabricage van producten van
recyclebarematerialenvoordeverkoop,etC.Dezeproductenwillenweeenpaarkeerper」aar

VerkopeninIuliusMa11ofandereplaatsen.
Opvoedingtotsocialeburgers.Thema,sdieaanbodkomenzun:Zelfl{emlS,Omgaan
metwoede,OPIossen van conflicten,SOCiaalz恥dewetten van hetland respecteren,de

gevolgendaarvan,reChtenvankinderen,Vr彊evigheid,SOCiaalbewogenz担(vr竃wi11iger).,
Slechteengoedevrienden,VrUet函goedbesteden.Methodesomhettheoretischepraktischte
makenzalbestaanuitgesprekken,PreSentatievan制ms,rOllenspel,etC・Inhetkadervandit
Onderwus willen we graag de jeugdgevangenis van Cl可

bezoeken,Wi=en we een

bQjaardentehuisbezoekenofbQjaardenvandegemeente(kerk)waarzesocialevaardigheden
leren,tekokenenanderesocialedingen.

Gezondheidszorg.Thema,s die behandeld worden zun verbonden met een goede
gezondheidtebehouden,hetherkemenvanziektes,Slechtegewoontesenhungevolgenvoor
degezondheid,geZOndevoeding/ongezondevoedingendegevolgenvoordegezondheid,
elementaire beginselen van pers○○nlijke hygiene,SCh○○nhouden van ruimtes en van de

natuur,SPOrt/natuuretc.Dezedingenwillenwerealiserendoordiscussies,PreSentatievan
materia賞en,educatieve珊ms,eXPerimenten,Oefeningen,bezoeken(excursienaareenmedisch

lab.)
SexuelevoorIichting.Thema

sdiebehandeldwordengaanoverhetmensel氷Iichaamen

hoe de voortp賞antmgSOrganen functioneren,anticonceptiemethoden,beslissen tot het

beginnen van een sexuee=even en de gevolgen daarvan,etC.Deze dingen wi‖en we
realiserenmethulpvanmedewerkersvanStichting,,ProVita

(VOOrhetleven),enhetleiden

Vandiscussiesmetdekinderenmetbehulpvaneducatievematerialen.

OnderwIJS OVer beroepen.Thema,s die behandeld worden gaan over het belang
(noodzaak)vanwerk/beroep,hierarchieinhetwerk,theoretischeenpraktischeinformatie.
Dekinderenlerenover5beroepen,nietalleentheoretischmaarookpraktisch・Ookwillenwe

eenmotiverendefilmlatenzienhoeweeenlevenkunnenleidendooreerlijkwerk.

2.RecreatieveactiviteitenensociaIisatie.

Uitjesnaardestad(excursies,VerkoopvangemaakteproductendoordekindereninIulius

Ma11,Kliniek proVita)
VierenvandeverJaardagenvandekinderen.Dezevindenmaandelijksplaatsenwevieren
deve工jaardagenvandekinderendiedea屯elopenmaandjarlgWaren.Hetfeest duurteenuur

Waarin de kinderen feestvieren,een Cadeau krijgen en taart.Deze kinderen vieren hun
Ve可aardagnietinhunfamilie,VanWegedeamoedemaarookomdathetinhuncultuurniet

gebruikelijkis.

Bezoekenvanmusea,bedrijven,etC
Zomerkamp,eXCurSies
Sportactiviteiten(Vrijetijdopeengoedemanierbesteden)

3.Socia賞e bijstand

MaterielehulpvindgedurendehetgeheleparcoursvanhetprQjectplaatsenwordgehaalduit
devoorradenvanFCAeninhetgevalurgentie,ZOWOrdvoorkomendathetkindactiviteiten
mist van het prqieCt.Gewoonlijk bestaat de materiele hulp uit pake備en met eten,kleren,

SChoenen,benodigdheden etc.Ook worden zieke moeders van de kinderen gehoIpen.In
noodgeva11en wordtingegrepen bti problemen met de gezondheid ofandere belangrijke
behoeften.

