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Oportunități de ocupare
Persoanele din comunitățile din Pata Rât se confruntă cu multiple probleme cum ar
fi: sărăcia, lipsa educaţiei, probleme de sănătate, lipsa actelor de identitate, lipsa
locuinţelor, şomajul şi discriminarea. Din cauza acestei poziții marginale întâmpină
dificultăţi în găsirea și păstrarea unui loc de muncă având nevoie de sprijin și
îndrumare. Obiectivele proiectului Pata-Cluj în domeniul ocupării sunt: creşterea
accesului pe piaţa muncii a persoanelor din Pata-Rât, înscrierea la cursuri de formare
profesională, certificarea de competenţe și creşterea gradului de conștientizare al
angajatorilor privind forţa de muncă existentă în Pata Rât. În cadrul proiectului PataCluj, echipa de ocupare realizează următoarele activități: informare, consiliere și
orientare profesională, servicii de asistență și medierea locurilor de muncă,
mentorat, tutorat, și facilitarea înscrierii la programe de formare profesională.

I. SERVICIILE OFERITE
Informare, consiliere și orientare profesională
În fiecare zi de miercuri între orele 14:00-16:00, echipa de ocupare este prezentă la Unitatea
Mobilă din Pata Rât pentru a oferi servicii de informare, consiliere și orientare profesională
membrilor comunităţii care își caută un loc de muncă. Consilierea se centrează pe clarificarea
situaţiilor problematice pe care o persoană le intampină, pentru a identifica soluţiile posibile şi
pentru a sprijini persoana în cauză să adopte cele mai bune strategii pentru a-şi găsi şi
menţine un loc de muncă. Până în acest moment echipa de ocupare a realizat o bază de date
cu 125 de persoane din comunitate dornice să-și găsească un loc de muncă, dintre care 91 de
persoane din cele 4 comunităţi din Pata Rât au beneficiat de serviciile de informare, consiliere
și orientare profesională. De asemenea, am adunat într-o altă bază de date aproximativ 130 de
firme care au locuri de muncă vacante pe care le verificăm permanent. În urma sesiunilor de
informare și consiliere au fost depuse 91 de CV-uri. Locurile de muncă pentru care au aplicat
persoanele din comunitate au fost de femeie de serviciu, muncitor în salubritate, lucrător spaţii
verzi, ajutor de bucătar, muncitor necalificat în construcţii, ambalator manual, manipulant
mărfuri. Toate persoanele consiliate învaţă tehnici de căutare a unui loc de muncă şi primesc
informaţii despre locurile de muncă vacante (disponibile la AJOFM, Agenții de recrutare,
Internet, Târg de joburi). Astfel, a fost realizat și un profil ocupațional al persoanelor din PataRât.
Servicii de asistență, mentorat și tutorat
În vederea creşterii şanselor de a obţine un loc de muncă sau cel puţin a unui interviu pentru
un loc de muncă, pentru fiecare persoană consiliată se întocmește un dosar profesional care
conține: curriculum vitae și copii ale documentelor de studii și documentelor de atestare
profesională. Persoanele consiliate au primit informaţii despre ce înseamnă un CV, despre
modul de realizare și/ sau de completare a acestuia, dar și de redactare a unei scrisori de
intenţie şi de recomandare.
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Pregătirea pentru interviu
Persoanele din comunitate sunt pregătite pentru interviu prin oferirea unor
informații privind modul în care să se prezinte la interviu, dar și despre compania pentru care
aplică. De asemenea facem o simulare cu cei care urmează să meargă la un interviu și sunt
ajutaţi să pregătească răspunsuri adecvate conform informațiilor din CV. Se realizează și un joc
de rol în care insistăm pe modalități de creştere a stimei de sine și valorizare personală în
funcţie de abilitățile personale și experienţa profesională a fiecărei persoane.
Interviul de angajare
Persoanele consiliate sunt sprijinte şi însoţite la interviul de angajare. În fiecare săptămână
sunt persoane din Pata Rât care participă la interviuri de angajare la diferite firme. Posturile
pentru care sunt programaţi cei ce merg la interviu sunt de muncitor în salubritate, femeie de
serviciu, cameristă, spălător de vase, manipulant mărfuri, ambalator manual. După închiderea
rampei de gunoi, 25 de persoane din comunitate au fost sprijinte la participarea la interviul de
angajare de la firma Rosal Group.
Angajare
În cadrul proiectului au fost angajate 15 persoane până în prezent. Aceste persoane au fost
sprijinite să-și pregătească dosarul de angajare prin realizarea analizelor medicale, scoaterea
cazierului, deschiderea unui cont bancar, adăugarea la dosar a diplomei de studii. Echipa de
ocupare ţine legătura permanent cu şefii de echipă şi specialiştii de resurse umane de la
locurile de muncă ale celor angajați pentru a putea preveni eventuale probleme şi abandonul
de la serviciu. Împreună cu managerii de caz am început un program de sprijin pentru
menţinerea locului de muncă prin adresarea problemelor familiale care ar putea crea dificultăți.
Furnizare de programe de formare profesională
Echipa de ocupare a contactat diverse instituţii
care
furnizează
cursuri
de
calificare
profesională
precum:
Asociația
Caritas,
Institutul Phoenix, Asociaţia Patronilor şi
Meseriaşilor Cluj (APM) pentru a facilita
participarea persoanelor din Pata Rât la
diverse programe de formare aflate în
derulare la Cluj. Participanții beneficiază de
programe
de
pregătire
profesională
și
traininguri în domeniul dezvoltării personale,
culturii și participării civice. Un astfel de
program este programul Youth Build oferit de
Habitat for Humanity Cluj şi Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj în care au fost înscrişi la
cursul de lucrător în construcţii 28 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16-25 ani din comunitatea
Pata Rât. Programul zilnic este de câte 8 ore/zi de luni până vineri, iar proba practică se
desfaşoară la Jucu. La final, aceștia vor primi un certificat care atestă experiența dobândită, iar
calificarea este recunoscută la nivel european. În urma finalizării cursului, absolvenții vor fi
sprijiniți în căutarea unui loc de muncă.
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II. EVENIMENTE ȘI CONFERINȚE
Ediția de primăvară a Târgului de Cariere
Pe parcursul celor două zile ale celei de-a 100
ediții a Târgului Global de Cariere de la Cluj
proiectul Pata-Cluj a fost prezentat atât publicului
larg, cât și angajatorilor cărora le-a fost făcută o
prezentare tematică a proiectului. În cadrul
acesteia accentul a fost pus pe oportunitățile de
ocupare. Această prezentare care a vizat viitorii
angajatori a avut în vedere realizarea unor
angajări ale membrilor comunităților din Pata Rât.
Prezentarea la stand adresată clujenilor a avut
scopul
de
a-i
sensibiliza
cu
privire
la
marginalizarea și excluziunea romilor pe piața
muncii.
Zilele Clujene ale Economiei Sociale
Membrii echipei de facilitare comunitară și ai
echipei de coordonare profesională au
participat la discuțiile și activitățile de
promovare a economiei sociale din cadrul celei
de-a doua ediții a Zilelor Clujene ale
Economiei Sociale de la sfârșitul lunii mai, în
26-28. Ei au participat și la Târgul de produse
și servicii ale entităţilor de economie socială
care s-a desfăşurat la Centrul de Cultură
Urbană Casino din Parcul Central.
Conferința Națională a Clusterelor “Clusters - Innovative Business Models”
Luna iunie a debutat cu participarea membrilor echipei de proiect din cadrul componentei de
ocupare la Conferința Națională a Clusterelor “Clusters - Innovative Business Models”, care s-a
desfășurat în perioada 4-5 iunie la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
(USAMV) Cluj-Napoca și la Casino, Centrul de Cultură Urbană. În cadrul acestei conferințe a
fost prezentat și proiectul Pata-Cluj și au fost stabilite contacte în vederea găsirii de locuri de
muncă pentru membrii comunităților din Pata Rât.

4

Youth Bazar
Echipa de ocupare din cadrul proiectului a luat
parte la evenimentul International Youth Bazar,
organizat în contextul Cluj-Napoca 2015 –
Capitala Europeană a Tineretului de IFES în
parteneriat cu Federația SHARE Cluj-Napoca, în
data de 1 octombrie la Centrul de Cultură
Urbană Casino. Echipa de ocupare a prezentat
proiectul Pata-Cluj și activitățile pe care le
desfăşoară în care sunt implicați tinerii din Pata
Rât. Proiectul a atras atenţia multor participanţi,
iar feedbackul a fost unul pozitiv.
Târgul de Cariere Cluj Global, ediția de toamnă
În luna octombrie echipa de ocupare a
participat la Târgul de Cariere Global la Cluj ce
s-a desfăşurat în perioada 20-21 octombrie
2015 la care au fost prezente peste 30 de
companii. Persoanele din comunitate au fost
informate de existenţa Târgului de Cariere şi
au fost pregătite pentru participare, prin
realizarea de CV-uri şi training pentru
interviu. Persoanele au beneficiat de consiliere
profesională şi au fost însoțite să-și depună
CV-urile la standurile firmelor de care erau
interesați.
Conferința PROIS-NV, World Vision Romania
Echipa de ocupare a participat la conferinţa cu tema “Angajabilitatea percepută a grupurilor
vulnerabile şi factorii relationaţi cu aceasta” eveniment desfășurat în cadrul proiectului
“Inclusiv - Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în
6 regiuni din România”, care a avut loc miercuri, 21 octombrie 2015, la Hotelul Napoca.
Clujul Inclusiv
În perioada 23-25 octombrie 2015, echipa de
ocupare a participat la Târgul de Economie Socială
„CLUJUL INCLUSIV”, care s-a desfăşurat în ClujNapoca la Iulius Mall. Evenimentul face parte din
proiectul „Luna angajabilității” organizat sub egida
programului Cluj-Napoca 2015 Capitala Europeană a
Tineretului. Reprezentaţii a 25 de organizaţii nonguvernamentale, instituţii sau societăţi economice şi-
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au expus şi comercializat produsele proprii. În cadrul acestui eveniment
Emilia, coordonator ocupare, a prezentat proiectul Pata-Cluj, şi a atras
atenţia asupra necesității implementării de programe pentru grupurile vulnerabile.
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