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LUNA MAI: LUNA ACTIVITĂȚILOR DE ECONOMIE ȘI OCUPARE

Evenimente trecute

Proiectul Pata-Cluj a participat la ediția de primăvară a Târgului de Cariere
Pe parcursul celor două zile ale celei de 100a ediții a Târgului
Global de Cariere de la Cluj proiectul Pata-Cluj a fost
reprezentat de o echipă de 10 persoane formată din managerii
de caz, coordonatorii de consiliere profesională, facilitatorii
comunitari și reprezentanți ai echipei de comunicare. La
standul proiectului, pe lângă prezentarea interactivă a fost
făcută și o prezentare tematică a proiectului, accentul fiind
pus pe tema 8 oportunități de ocupare. Aceste prezentări au
vizat atât viitori angajatori, în vederea realizării unor angajări
ale membrilor comunităților din Pata Rât, cât și clujenii pentru sensibilizarea cu privire la
marginalizarea și excluziunea romilor pe piața muncii. Pentru potențialii angajatori a fost
ținută o sesiune separată de prezentare a proiectului și a rolului componentei de ocupare
(tema 8) în cadrul acesteia, iar după cele 2 zile de târg a fost creată o bază de date cu
contactele și slujbele disponibile oferite de aceștia. Clujenii care au trecut pe la stand și-au
arătat interesul și susținerea pentru proiect, iar după cele 2 zile de eveniment a fost creată o
bază de date cu persoane care vor să se implice activ ca voluntari și persoane care vor să
contribuie punctual la anumite activități desfășurate în proiect.
Copiii din Pata Rât au serbat 1 iunie cu ateliere de
pictură și desen ținute de 2 artiști clujeni
Între 29 și 30 mai a avut loc primul eveniment cultural în
spațiul de lângă Unitatea Mobilă. Timp de două zile, copiii din
Pata Rât au avut șansa să picteze și să deseneze alături de doi
tineri artiști, specializați în domeniul graffiti și street art. Vineri
29 mai, timp de câteva ore, 45 de copii au avut ocazia să
deseneze și să picteze alături de artista Casandra Ciocian-Ardeleanu, iar sâmbătă, 30 mai, 42
de copii au participat la atelierul condus de artistul Matei-Radu Țigăreanu.

Evenimente conexe - creare de rețele
Proiectul Pata-Cluj a fost prezent la Ziele 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 în 26-28 mai 2015. Facilitatorii și coordonatorii de
formare profesională au participat la discuțiile privind dezvoltarea comunitară și modalitățile
de stimulare a partenerilor la nivel comunitar pentru creșterea incluziunii sociale și a calității
vieții persoanelor vulnerabile. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Sociologie şi
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Asistenţă Socială din cadrul Universităţii ”Babeş-Bolyai”, Cluj -Napoca, în colaborare cu
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală - Consiliul Local Cluj -Napoca, Fundaţia Caritabilă
”Sfântul Daniel” din Turda, CIS IMPROVE, Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor ClujNapoca, Fundaţia pentru Ajutorarea şi Protejarea Handicapaţilor Neuropsihici Cluj-Centrul de
zi ”Sfânta Maria” şi Asociaţia Studenţilor de la Asistenţă Socială Cluj-Napoca. Colegii noștri au
participat și la Târgul de produse/servicii ale entităţilor de economie socială care s-a
desfăşurat la Centrul de Cultură Urbană Casino, în Parcul Central.

Evenimente viitoare
Membrii echipei de proiect vor participa la două conferințe legate de temele
proiectului
Membrii proiectului Pata-Cluj vor participa, în calitate de reprezentanți, la Conferința
Națională a Clusterelor în Agricultură în 4 iunie și la Conferința Internațională de Practici
Restaurative de la Budapesta în perioada 10-12 iunie. Mai multe detalii despre aceste
evenimente găsiți pe site la secțiunea știri și pe site-ul Asociației Clusterelor din România
http://clustero.eu/invitatie-conferinta-nationala-a-clusterelor-clusters-innovative-businessmodels-cluj-napoca-4-5-iunie-2015/, respectiv pe site-ul Institutului de Practici Restaurative

http://www.iirp.eu/.
Activități culturale
În luna iunie sunt programate două evenimente de construire de mobilier urban pentru
amenajarea curții Unității Mobile din Pata Rât în 6, respectiv 12 iunie. Prin construirea de
mese și bănci din europaleți în cadrul celor două sesiuni de Mare Construială se dorește
crearea unui spațiu prietenos de socializare la Unitatea Mobilă (unde se desfășoară activități
educative cu copiii) în care se vor intensifica și diversifica activitățile. Prin amenajarea
spațiului se încearcă construirea acesteia în imaginarul locuitorilor din Pata Rât ca Centru
Comunitar unde să vină să obțină informații și ajutor și să-ți găsească interlocutori pentru
diferitele nevoi și probleme pe care le au.
Activități adiacente
Membri ai echipei de proiect vor participa la sesiunea de dezbateri publice organizate în
cadrul WorldCafe “Tu cum vezi viitorul Clujului?” marți, 16 iunie, pentru a problematiza
situația romilor de la Pata Rât, a comunităților marginale și segregate, precum și strategia de
incluziune socială a acestora.

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 pentru Umanitate Cluj și Fundația AltArt. Cu un buget total de 2.079.500 Euro,
proiectul este finanțat de Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 20092014 în cadrul Programului “Combaterea Sărăciei” (RO25).
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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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