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       Raport eveniment: 

                                            Migrant la Muzeul Farmaciei 

              Joi, 30.06.2016, Piața Unirii nr. 28, Cluj-Napoca 

 

Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj, în parteneriat cu Direcţia de 

Asistenţă Socială şi Medicală (DASM) Cluj-Napoca, Asociaţia Profesională Neguvernamentală de 

Asistenţă Socială (ASSOC) Baia Mare şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) – 

Biroul în România, desfăşoară în perioada mai 2016 – mai 2017 proiectul „MigraNet – Rețeaua 

regională pentru integrarea migranților”, finanţat prin Programul Naţional – Fondul pentru 

Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI/15.03.04).  

În contextul proiectului a avut loc, joi, 30.06.2016, între orele 16:00 – 18:00  în Piaţa 

Unirii nr. 28, evenimentul Migrant la Muzeul Farmaciei la care au participat un număr de 18 

persoane, dintre care 10 adulţi și 8 copii, beneficiari de protecţie și resortisanţi ai ţărilor terţe. 

Migrant la Muzeul Farmaciei a fost o activitate socio-culturală, recreativă şi de implicare 

a Beneficiarilor de Protecţie şi Resortisanţi ai ţărilor terţe în viaţa comunităţilor de rezidenţă. 

Participanţii, atât copii cât și însoţitorii lor adulţi, au avut ocazia să interacţioneze, să cunoască 

și să dezbată particulturalităţi ale istoriei României în contextul cultural oferit de Muzeul 

Farmaciei, dar și să își transmită reciproc informaţii din propriile culturi. Evenimentul s-a 

dovedit a fi foarte util și practic tuturor celor are au participat, în special copiilor care au avut 

ocazia să internalizeze informaţii specifice domeniului medical clasic. Aceste cunoștinte le pot 

ghida traseele și opţiunile profesionale ulterioare, iar mai mult decât atât, îi pot ajuta să fie mai 

deschiși în relaţia cu alte persoane, mai dispuși să socializeze în contact cu reprezentanţi ai 

culturilor diferite, și le pot dezvolta disponibilitatea pe termen lung de a se informa și învata.    

 



 

Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare FAMI / 15.03.04 
Proiect: “MigraNet – Reţeaua regională pentru integrarea migranţilor” 

Călătoria la Muzeu a început la punctul de întâlnire, și anume Biserica Sfântul Mihail, 

Cluj, după care deplasarea spre Muzeu. Ghidul în limba română ce ne aștepta cu bogate 

cunoștinţe în domeniul farmaciei clujene, și nu numai, ne-a făcut vizita și mai frumoasă. Copiii 

au fost și ei încântanţi de aparaturile vechi de măsurare a tensiunii sau de filmul plămânilor, ori 

aparatele de anestezie etc. 

La final copiii au primit produse alimentare din partea LADO filiala Cluj, constând în 

mere, mici batoane de ciocolată respectiv un corn; atât ei, cât și adulţii, au avut la dispoziţie 

băuturi răcoritoare și apă. Pentru doritori, activitatea a continuat cu dezbaterile și sesiunea de 

întrebări în Parcul Central Cluj, la aer liber, într-un cadru multicultural, destins și jovial. 

 La eveniment și dezbateri au participat membri și reprezentanţi ai comunităţilor din 

Republica Moldova, Palestina, Egipt, Burundi, Siria. Locaţie: Piaţa Unirii nr. 28, Muzeul 

Farmaciei. Responsabili: Ayman Yanes (comunitatea palestină și siriană), Doctor El Astal 

Mohamed (comunitatea palestiniană), Cristina Răilean (comunitatea basarabeană), Aly Elbark 

(comunitatea egipteană), Diane Inamahoro (Burundi). Coordonator: Toth Anita (Lado, Filiala 

Cluj). 

 

Cluj Napoca                      Întocmit:  

                                                                                                 Consilier activităţi educativ recreaţionale 

04.07.2016          Toth Anita 

     

                                                                                                Supervizat:  

                                                                                                Coordonator proiect 

                                                                                                Ana Luduşan 
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