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CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI PATA-CLUJ
PATA-CLUJ, „INTERVENȚII SOCIALE PENTRU DESEGREGAREA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ
A GRUPURILOR VULNERABILE DIN ZONA METROPOLITANĂ CLUJ, INCLUSIV A
COMUNITĂȚILOR DE ROMI MARGINALIZATE”

Joi, 5 februarie, a avut loc la Centrul de Cultură Urbană Casino din parcul „Simion Bărnuțiu”
lansarea proiectului Pata-Cluj, implementat de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Zona
Metropolitană Cluj în parteneriat cu Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, Habitat pentru
Umanitate Cluj și Fundația AltArt. Proiectul, finanțat prin Programul “Combaterea Sărăciei”, care
se întinde pe o durată de doi ani, se axează pe nevoile complexe ale populației marginalizate din
comunitățile aflate lângă rampa de gunoi a orașului Cluj-Napoca, în Pata Rât, și își propune
propune să implice populația acestei comunități în dezvoltarea orașului, să susțină desegregarea
și să lupte împotriva sărăciei printr-o abordare multisectorială și măsuri integrate.
Lansarea oficială a urmat unei
prime prezentări a proiectului care
a avut loc în comunitate în
decembrie 2014 și unei serii de
activități și ateliere derulate de
membrii echipei în ultimele 3 luni
în comunitate (mai multe detalii în
buletinul informativ nr 2).
Lansarea de joi s-a bucurat de
prezența a aproximativ 130 de
participanți, membri ai organizației
Cantina Primăriei, Someșeni, decembrie 2014
promotare a proiectului, ai
partenerilor, reprezentanți din cele patru comunități din Pata Rât, reprezentanți ai autorităților
locale, regionale și naționale, precum și invitați internaționali și activiști în domeniul desegregării
și integrării sociale a romilor.
Pe agenda evenimentului au fost cuprinse: prezentarea proiectului de către managerul de proiect,
intervenții ale partenerilor de proiect și ale
partenerilor instituționali. Prezentarea dinamică și
dramatică (cu utilizarea unor metode
psihodramatice), pusă în practică de membrii
echipei de proiect, a fost urmată de reacții și
intervenții ale autorităților locale, regionale și
internaționale care s-au focalizat pe necesitatea și
importanța abordării integrate în susținerea
procesului de incluziune socială. În partea a treia au
Gabriela Tonk, manager de proiect, și Petru Fechete, membru al Asociației
Comunitare a Romilor din Coastei, prezentând proiectul, februarie 2015
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avut loc cinci ateliere de discuție pe
temele proiectului, dimensiuni ale unei
abordări integrate: educație, cultură,
ocupare, facilitare și participare
comunitară, asistență socială și
securitate. Discuțiile tematice pe grupuri
s-au încheiat cu o masă rotundă în care au
avut loc intervenții privind direcții de
urmat, viitoare colaborări, dar și puncte
vulnerabile ale proiectului.
Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, alături de membrii proiectului la
Pata Cluj este un proiect de
conferința de lansare, Cluj, februarie 2015
intervenție socială care folosește o
abordare integrată a incluziunii sociale. Scopul este să pregătească incluziunea socială a
comunităților din Pata Rât și strada Cantonului, cel mai vulnerabil grup al Municipiului ClujNapoca și unul dintre grupurile vulnerabile ale Zonei Metropolitane Cluj. Intervenția este realizată
printr-o abordare multidimensională și utilizează temele proiectului intercalate pentru:
• creșterea participării comunității în comunitatea
clujeană majoritară
• pregătirea desegregării și îmbunătățirea situației de
locuire
• creșterea accesului la educație, la dezvoltarea
creativă și pregătirea vocațională
• îmbunătățirea accesului la drepturile sociale
• îmbunătățirea situației de ocupare
• creșterea accesului la servicii sociale și
Prezentarea dinamică și dramatică a istoriei comunităților din Pata Rât și
procesul de naștere a proiectului, februarie 2015

îmbunătățirea siguranței comunitare

Poveștile de viață ale oamenilor din Pata-Rât și strada Cantonului încorporează procese istorice de
schimbare politică, economică și socială care dezavantajează familiile de romi și adâncesc
diferențele dintre majoritari și cei care locuiesc la margine. Lupta pentru asigurarea unei vieți
decente și a unui cămin pentru copii lor devine evidentă la o privire mai îndeaproape, pe un fundal
de șomaj pe scală largă, suport scăzut din partea statului pentru categoriile vulnerabile și
persistenței prejudecăților care-i învinovățesc pe romi.1

1

Participatory Assessment of the Social Situation in the Pata-Rat and Cantonului Areas, Cluj-Napoca, December
2012. The research was performed within the UNDP project: Preparatory Phase of a Model Project. Making the most
of EU Fund for Sustainable Housing and Inclusion of disadvantaged Roma (explicitly but not exclusively targeted) in
Cluj Metropolitan Area, in partnership with the Cluj-Napoca Municipality and the North-West Regional Development
Agency, with the financing of the Open Society Foundations, Making Most of EU Funds for the Roma,
http://www.undp.ro/projects.php?project_id=68 (data ultimei accesări 08.02.2015). Coordonator de cercetare: Lect.
Univ. Cristina Raț
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Pentru mai multe detalii despre proiect vă
rugăm să vizitați site-ul www.patacluj.ro iar
pentru mai multe detalii și modul în care a
fost reflectată conferința de lansare în presă
vă rugăm să accesați secțiunea de acoperire
media http://www.patacluj.ro/?page_id=661
Dorim, de asemenea, să vă atragem atenția
asupra activităților care vor avea loc în
comunitate în perioada următoare. Le puteți
vizualiza și accesa în calendarul proiectului
http://www.patacluj.ro/calendar/
Proiectul Pata-Cluj, „Intervenții sociale pentru
desegregarea și incluziunea socială a grupurilor
vulnerabile din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a
comunităților de romi marginalizate” este
impletementat de Asociația pentru Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în
parteneriat cu Asociația Comunitară a Romilor din
Coastei, Asociația Habitat for Humanity Cluj și
Fundația AltArt. Cu un buget total de 2.079.500
Euro, este finanțat de Guvernul Norvegiei prin
Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în
cadrul Programului “Combaterea Sărăciei” (RO25).

***
Despre Mecanismul Financiar Norvegian (Norway Grants)
Prin Mecanismul Financiar Norvegian și granturile EEA, Norvegia contribuie la reducerea disparităților sociale și
economice și întărește relațiile bilaterale cu țările beneficiare din Europa. Norvegia cooperează apropiat cu Uniunea
Europeană prin Acordul privind Spațiul Economic European (EEA).
În perioada 2009-2014, Norvegia a contribuit cu 1,7 miliarde de euro. Granturile sunt disponibile pentru organizații
nonguvernamentale, instituții academice și de cercetare, sectoarele publice și private din cele 12 state membre noi
ale Uniunii Europene, Grecia, Portugalia și Spania. Există o cooperare largă cu organizații norvegiene și există
activități care vor fi implementate până în 2016.
Domenii cheie de suport sunt protecția mediului și schimbările climatice, cercetare și burse, societate civilă, sănătate
și copii, egalitatea de gen, justiție și patrimoniu cultural.

Conținutul acestui material nu reprezintă în
mod necesar poziția oficială a granturilor
Norway Grants 2009-2014.
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