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Cluj-Napoca, 27 Iulie 2011

Campanie de informare și conștientizare
pentru sănătate:
Locuitorii din Pata Rât își revendică
drepturile pentru o locuire decentă

Asociația Amare Prhala desfășoară prin Centrul de Incluziune Sociala pentru
Persoanele de Etnie Roma Nord-Vest (CISPER N-V) o campanie pentru sănătate în
lunile iulie-august 2011, adresată etnicilor romi de la Pata Rât, dar și majoritarilor.
Obiectivele urmărite de campanie sunt identificarea nevoilor privind sănătatea
şi accesul la servicii de sănătătate publică în comunităţi de romi marginalizate, și
informarea persoanelor de la Pata Rât despre drepturile lor privind accesul la
servicii medicale şi la îngrijirea sănătăţii.
În cadrul campaniei, Asociația Amare Prhala, alături de romii de la Pata Rât,
pregătește o sesizare către Direcția de Asistență Socială și Medicală a Primăriei
Cluj-Napoca. Sesizarea va reclama condițiile toxice de locuire și de muncă din
apropierea gropii de gunoi a orașului Cluj și va cere implicarea mai accentuată a
mediatorilor sanitari la Pata Rât (care să prezinte, printre altele, evidenţa bolilor
cronice din acele comunităţi), asigurarea unor servicii medicale primare în cabinetul
medical dotat existent în Pata Rât, precum şi implicarea altor organizaţii (de
exemplu, Crucea Roşie) în asigurarea gratuită a unor medicamente şi tratamente
pentru bolile cronice existente în aceste comunităţi. Totodată, CISPER N-V
pregătește o sesizare și către Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj, în care
se cere prelevarea unor probe de sol, aer și apă pentru a verifica toxicitatea
mediului.
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Pentru a contribui la soluționarea unor probleme legate de accesul romilor la
servicii medicale, CISPER N-V desfășoară, în cadrul campaniei, o serie de mese
rotunde cu instituțiile sus-menționate și cu alți actori ai societății civile.
Campania se desfășoară în cadrul proiectului “Crearea și funcționarea
structurilor de asistența axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune
socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509, proiect co-finanțat din Fondul
Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6, Promovarea incluziunii sociale, beneficiar
Asociația Pakiv România.
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