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LUNA IUNIE: Luna activităților culturale

Evenimente trecute
Echipa de ocupare a participat la Conferința Națională a clusterelor
Luna iunie a debutat cu participarea membrilor echipei de proiect de pe componenta 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. Cei mai
interesați de proiect au fost participanții din sectorul agricol. Conferința organizată de
AgroTransilvania Cluster, Cluster Mobilier Transilvan, Aries Transilvania, ClujIT și Clustero a
găzduit o conferință plenară în Aula Magna a USAMV pe tema rolului clusterelor în generarea
unor modele inovative de business. Mai multe detalii despre eveniment găsiți aici iar despre
ocupare găsiți pe site-ul Pata-Cluj la tema 8 oportunități de ocupare.
Activități culturale la Unitatea Mobilă din Pata Rât
În luna iunie au avut loc două evenimente de construire de mobilier urban pentru spațiul de
la Unitatea Mobilă din Pata Rât în 6, respectiv 12 iunie. Prin construirea de mese, scaune și
bănci din boxpaleți în cadrul celor două sesiuni de Mare Construială se dorește crearea unui
spațiu prietenos de socializare la Unitatea Mobilă unde se vor intensifica și diversifica
activitățile. Prin amenajarea spațiului de la Unitatea Mobilă se încearcă construirea acesteia în
imaginarul locuitorilor ca Centru Comunitar unde locuitorii să vină să ceară informații și ajutor
și să-ți găsească interlocutori pentru diferitele nevoi și probleme pe care le au. Cele două
evenimente, care corespund temei 5 Coeziune socială și temei 6 Identitate socială prin
participare culturală, se încadrează ca evenimente culturale care preced și pregătesc lansarea
call-ului de cultură (mai multe despre acesta mai jos). Poze și mai multe detalii despre cele
două sesiuni găsiți pe site-ul proiectului și pe paginile de facebook ale evenimentelor Marea
Construială 1 și Marea Construială 2.

Evenimente adiacente - creare de rețele
Proiectul Pata-Cluj a fost bine primit la Conferința
Internațională de Practici Restaurative
O delegație de 12 persoane a participat la Conferința
Internațională de Practici Restaurative “De la vis la
realitate” organizată de Institutul Internațional de Practici
Restaurative la Budapesta în perioada 10-12 iunie. În cadrul
conferinței a fost alocat un spațiu și timp special prezentării
proiectului în 11 iunie. Prezentarea de aproximativ 50 de minute
(vedeți o variantă scurtă, scrisă, a acesteia în limba engleză
aici) a fost pregătită și susținută de Eva Fahlström Borg și
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membrii echipei de proiect. Mai multe detalii despre conferință și despre
modul în care a fost receptată prezentarea proiectului găsiți pe site-ul Pata-Cluj la secțiunea
evenimente http://www.patacluj.ro/?p=1307 Mai multe detalii despre abordarea restaurativă
a proiectului și a modalităților în care sunt folosite practicile restaurative în proiect găsiți pe
site la tema 4. Comunități mai protejate http://www.patacluj.ro/?p=1284

Evenimente viitoare
A treia sesiune de Mare Construială merge în Dallas
În urma celor două sesiuni de construcție de mobilier urban de la Unitatea Mobilă la începutul
lunii iunie a venit o cerere din partea comunității Dallas de a ține o sesiune asemănătoare în
comunitatea Dallas. În săptămâna 29 iunie - 3 iulie vor avea loc consultări cu membrii
comunității, la care vor participa și trei arhitecți, cu privire la nevoile pe care să le acopere
această acțiune. Data și locația pentru Marea Construială III vor fi stabilite cu comunitatea
în urma consultărilor și vor fi anunțate pe site-ul proiectului la secțiunea evenimente
http://www.patacluj.ro/category/evenimente/ și pe pagina de facebook Pata-Cluj.
Anna Tamas participă la conferința feministă a Universității Szeged cu o temă
despre Pata Rât
Anna Tamas a fost acceptată la a 11ea ediție a Conferinței Anuale “Limbă, Ideologie,
Media” (NYIM) a Universități Szeged din 25-26 septembrie cu o lucrare despre fenomenul
îmbătrânirii femeilor din Pata Rât. Mai multe detalii despre conferință găsiți aici.

Anunțuri pentru comunitate
Sesiuni lunare de fotografii pentru actele de identitate
În ultima zi de luni a fiecărei luni
poze pentru actele de identitate.
iunie s-au prezentat aproximativ
sunt programate următoarele
http://www.patacluj.ro/calendar/
Membrii echipei
profesională

de

se fac, începând cu ora 12 la Unitatea Mobilă din Pata Rât,
La primele două sesiuni care au avut loc în 25 mai și 29
80 de persoane. Pentru a vedea care sunt datele la care
sesiuni vă rugăm să consultați calendarul pe site

ocupare

fac

înscrieri
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patru

cursuri
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formare

În perioada 1 – 15 iulie se fac înscrieri pentru 4 cursuri de formare oferite de Institutul
Postliceal “Phoenix” și Habitat pentru Umanitate Cluj în parteneriat cu Asociația Patronilor și
Meseriașilor. Mai multe informații despre cursurile oferite și modalitatea de înscriere găsiți pe
site la secțiunea anunțuri pentru comunitate.

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,

www.patacluj.ro | patacluj@gmail.com |
+40 786 375 825

| 05_BULETIN INFORMATIV
Iunie 2015

Iunie 2015
05_BULETIN INFORMATIV
proiectul este finanțat de Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 20092014 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.
Camelia Badea
PR manager Pata-Cluj
Tel.: 0786/375 825
E-mail: camelia@patacluj.ro
patacluj@gmail.com
Website: www.patacluj.ro
Facebook: www.facebook.com/PatadinCluj
Canal Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCQVqLCQJ4
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