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LUNA IULIE: În luna iulie au fost reluate consultările pentru nevoile
de urgență

Evenimente și acțiuni în comunitate
În luna iulie au fost reluate consultările pentru nevoile de urgență
După ce în primăvară au fost realizate o serie de consultări în comunitatea Cantonului și
Coastei, consultări soldate cu acțiuni de curățenie, respectiv reparare a drumului, acestea au
fost reluate în luna iulie în trei din cele patru comunități: Cantonului, Coastei și Rampă. Au
avut loc, în total 6 sesiuni de informare pe comunitate și 10 ședințe de consultare în toate
cele trei comunitățile, întâlniri la care au participat aproximativ 250 de persoane. În
comunitatea din Dallas, cel mai afectată de închiderea rampei de gunoi, activitățile de
consultare au fost amânate până la stabilizarea situației create de închiderea rampei.
Nevoile de urgență se referă la un plan de intervenție pe termen mediu pe acțiuni și
nevoi specifice la nivel comunitar pentru care autoritățile nu pot interveni rapid, dar care ar
îmbunătăți condițiile de viață curente ale membrilor comunităților. Despre nevoile identificate
de fiecare comunitate în parte, despre dificultățile întâmpinate în timpul informărilor și
consultărilor puteți afla mai multe din materialul video realizat cu cei trei facilitatori
comunitari accesând secțiunea video de pe site sau pe canalul youtube al proiectului.
„Flori, fete și băieți...”, activități desfășurate cu copiii din Dallas în timpul sesiunii
de design și bricolaj
Sesiunea a treia de Mare Construială desfășurată în Dallas, a adunat timp de 2 zile
aproximativ 40 de persoane, dintre care un grup mare de copiii care au însoțit, cu jocul lor
munca adulților la una dintre fântânile din comunitate. În activitățile întreprinse se acordă o
atenție specială copiiilor, creându-se condiții de siguranță în timpul activităților desfășurate cu
adulții, însă uneori a fost nevoie ca aceștia din urmă să îi ocolească cu roaba cu pământ
pentru a nu le strica jocul. Mai jos o descriere a celor două zile de activități de la fântână
prezentate de echipa managerilor de caz care au avut grijă de copii.
“Flori, fete și băieți....
Am petrecut 2 zile toride de vară alături de copiii din Dallas cu ocazia evenimentului Marea
Construială 3. Acest timp a oferit șansa reconstruirii fântânii, dar și 2 zile pline de joacă și
voie bună. Astfel, vecinătatea fântânii a redevenit ulița copilăriei de pe care nu au lipsit
coarda, elasticul, rațele și vânătorii, flori, fete și băieți, muzică și cântăreți, sticluța, osatașii
de care are nevoie țara. Aproximativ 15 copii au luat parte la activitățile ludice și artistice.
Buna dispoziție și râsetele lor au însoțit sunetul daltei și al ciocanului.
În timpul zilei, câteodată a fost nevoie ca adulții harnici cu roaba cu pământ să ne
ocolească, altădată era nevoie de stăpânirea entuziasmului debordant, dar experiența ne-a
îmbogățit și ne-a reamintit bucuriile copilăriei. Pe înserate pașii noștri s-au îndreptat spre
casă, nu înainte de ne lua rămas bun de la copii și de a fi însoțiți de ei până la ieșirea de pe
ulița copilăriei. În această lumină, strada din Dallas a devenit, pentru două zile, un loc de
joacă ferit de griji pentru copii.”
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Membri ai echipei de proiect care reprezintă Fundația AltArt au facilitat organizarea
unor proiecții de desene animate și film în comunitate
La cererea membrilor comunității, cu suportul tehnic și logistic oferit de Fundația AltArt, a
început o serie de proiecții de desene animate și film în căsuța-centru comunitar de pe strada
Coastei din Pata Rât. Până în prezent au avut loc două astfel de proiecții, care au strâns
aproximativ 20 de copii, proiecții similare fiind așeptate a se desfășura în mod regulat în Pata
Rât, mai ales pe perioada verii.
Tinerii din comunitate participă în programul
YouthBuild Cluj
Luni, 27 iulie, 26 de tineri au început activitățile
programului YouthBuild Cluj, prin care sunt
calificați în domeniul construcțiilor și participă la
activități de educație nonformală și dezvoltare
personală. Programul oferă un cadru în care tinerii
au parte de pregătire vocațională, dezvoltare
personală și activități de voluntariat, la finalul
căruia sunt susținuți să își găsească locuri de
muncă. Până la finalul lunii octombrie, participanții
vor beneficia de un curs de specializare ca lucrători în structuri pentru construcții. Practica din
cadrul cursului se face pe șantierul Habitat for Humanity Cluj din Jucu, unde tinerii vor
participa la construcția a 15 locuințe simple, decente și accesibile pentru familii cu venituri
modeste.
Programul YouthBuild Cluj este implementat de Habitat for Humanity Cluj, în
parteneriat cu Asociația Patronilor și Meseriașilor, Cercetașii României și Fundația Comunitară
Cluj, și este afiliat al programului YouthBuild International.
A avut loc prima întâlnire pe tema nevoilor de urgență a comunității Cantonului cu
doamna viceprimar Anna Horvath
Miercuri, 29 iulie, a avut loc prima întâlnire a grupului de lucru din comunitatea Cantonului pe
tema nevoilor de urgență cu doamna viceprimar Anna Horvath. La întâlnire a fost prezentată
lista nevoilor de urgență realizată în urma consultărilor cu comunitatea și grupul de lucru din
comunitate care va contribui la rezolvarea acestora. O parte dintre aceste nevoi se vor realiza
cu sprijinul autorităților. Această întâlnire cu comunitatea Cantonului a fost precedată de alte
2 întâlniri cu comunitatea Dallas și o serie de întâlniri cu cea din Coastei pentru discutarea și
rezolvarea problemelor de pe lista nevoilor de urgență a fiecărei comunități.
Nevoile de urgență se referă la un plan de intervenție pe termen mediu de acțiuni și
nevoi specifice la nivel comunitar pentru care autoritățile nu pot interveni rapid, dar care ar
îmbunătăți condițiile de viață curente ale membrilor comunităților. Pentru mai multe
informații despre ce înseamnă aceste nevoi de urgență și care a fost lista problemelor de
rezolvat pentru membrii fiecărei comunități, accesați link-ul http://www.patacluj.ro/info-patacluj-cu-privire-la-nevoie-de-urgenta/ .
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Evenimente trecute
Echipa de ocupare a fost implicată activ în gestionarea situației create de închiderea
rampei de gunoi
La finalul lunii iunie a fost închisă definitiv rampa de gunoi a municipiului Cluj-Napoca, fapt
care a cauzat o stare de urgență cu privire la situația ocupațională a celor peste 700 de
persoane direct implicate. Proiectul Pata-Cluj a venit în ajutorul persoanelor și familiilor
afectate cu o serie de acțiuni pe diferite dimensiuni: ocupare pentru adulți, activități culturaleducative pentru copii și a programe educaționale pentru tineri și adulți (mai multe detalii
despre acestea în comunicatul oficial dat cu ocazia închiderii rampei și în declarațiile
membrilor echipei de proiect care merg pe teren aici și aici). De atunci echipa de ocupare s-a
implicat activ în procesul de căutare de locuri de muncă, a contactat angajatorii, au depus
CV-uri la diferite firme, au însoțit și sprijit persoanele din comunitate la interviuri și în alte
activități care fac parte din procesul de angajare. Astfel, cele trei colege din echipa de
ocupare au însoțit 27 de persoane din comunitate la interviul de selecție pentru o firmă de
salubrizare din Cluj la care au fost angajate 11 persoane pe posturi de muncitori în
salubritate și lucrători pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi. Toate persoanele
angajate au beneficiat de sprijin pentru realizarea dosarului de angajare.
Membri ai echipei au participat și la Zilele Franței unde au prezentat proiectul și au
arătat necesitatea implicării tuturor actorilor clujeni pentru incluziunea socială, ocupațională
și locativă a locuitorilor de la Pata Rât.
A început pregătirea pentru programul de educație “Șansa a doua”
Au început cursurile pregătitoare pentru programul educațional “Șansa a doua” în colaborare
cu Asociația Christiana. Cursurile se desfășoară zilnic la Unitatea Mobilă din Pata Rât cu două
grupe de cursanți, una de copii și una de adulți. În program sunt înscriși 40 de copii dintre
care participă în mod frecvent, în medie,20-22 copii, și 20 adulți a căror frecvență de
participare este de 10 adulți la fiecare întâlnire.
Programul “Șansa a doua” este dedicat persoanelor (copii și adulți) care nu au mai
mers la școală de cel puțin 4 ani și vor să finalizeze ciclul de educație formală. În cadrul
programului este oferită posibilitatea ca după finalizarea celor 10 clase să fie urmate cursuri
de calificare profesională în diferite meserii. Detalii despre program și activitățile curente
găsiți pe site.
Activități culturale de design și
bricolaj mutate în comunitățile din
Pata Rât
Ca urmare a activităților de construire
de mobilier urban din luna iunie la
Unitatea Mobilă din Pata Rât, membrii
comunității din Dallas au solicitat
realizarea unei sesiuni de design și
bricolaj în comunitate. Astfel, în 6 și 7
iulie, în urma unei consultări cu
comunitatea și trei arhitecți clujeni, a
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avut loc o acțiune de restaurare a unei fântâni de apă din Dallas. Cele aproximativ 40 de
persoane care au contribuit la restaurare pe parcursul celor două zile de Mare Construială
au refăcut malurile din preajma fântânii, au reparat robinetul și au construit un adăpost
pentru aceasta.
La sfârșitul lunii iulie a avut loc o consultare a membrilor comunității Coastei care și-au
exprimat dorința de a construi, cu ajutorul celor trei arhitecți și altor clujeni, un foișor în
comunitatea lor. Acțiunea de construire a fost planificată pentru începutul lunii august, iar
data acesteia urmează să fie stabilită cu toți actorii implicați.
Mai multe detalii despre activitățile culturale desfășurate în perioada martie-iulie 2015 puteți
găsi pe site la tema 6 Identitate socială prin participare culturală, pe site și youtube în
videoclipul de prezentare a rezumatului activităților culturale din această perioadă.

Evenimente viitoare
Comunitatea Coastei dorește construirea unui foișor în cadrul unei noi sesiuni de
Mare Construială
După două sesiuni de construcție de mobilier urban la Unitatea Mobilă în luna luna iunie și
una în comunitatea Dallas în luna iulie o nouă sesiune va avea loc în comunitatea de pe
Coastei în luna august. În 23 iulie a avut loc ședința de consultare cu membrii comunității
care au solicitat construirea unui foișor în parcul din comunitate, iar data sesiunii numărul 4
de Mare Construială urmează a fi stabilită de comun acord cu membrii comunității și cei trei
arhitecți-designeri. Mai multe detalii despre eveniment veți găsi în curând la secțiunea
evenimente de pe site http://www.patacluj.ro/category/evenimente/ și pe pagina de
facebook Pata-Cluj.
Echipa Europ’Raid va veni la Cluj pentru a
cunoaște tineri din Pata Rât
Echipa de ocupare va participa, împreună cu un grup
de tineri din comunitate, la întâlnirea din 13 august cu
tinerii francezi din programul Europ’Raid. Europ’Raid
este un raid unic, aventuros, cultural și caritabil în
care s-au îmbarcat 42 de participanți formați în 14
echipe care aspiră să parcurgă 10.000 de kilometri,
prin 19 țări, în 23 de zile.
Scopul lor este de a descoperi Europa și a oferi
cele două tone de mobilier educațional comunităților locale pe care le vizitează pe parcurs.
Pentru mai multe detalii despre inițiativa tinerilor francezi consultați site-ul Europ’Raid
www.europraid.fr, pagina lor de facebook https://www.facebook.com/EuropRaid sau contul
de tweeter https://twitter.com/EuropRaid.
Trei adolescenți însoțiți de un membru al echipei de proiect participă la tabăra
Centrului de Arte Marțiale Tengu de la lacul Sfânta Ana
Trei dintre adolescenții din comunitatea Coastei care au fost înscriși în primăvară la
antrenamentele pentru box și arte marțale participă la tabăra de arte marțiale și autoapărare
Tengu însoțiți de un membru al echipei de proiect. Cantonamentul se desfășoară în perioada
10-16 august 2015, la Lacul Sfânta Ana, județul Covasna, și are un program complex de
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activități sportive. Participarea la școala de vară este posibilă datorită unor burse oferite de
Asociația FAPTE care acoperă taxa de participare și cazare. O masă și transportul celor trei
adolescenți este asigurată prin proiect. Mai multe detalii despre program și despre edițiile
anterioare ale cantonamentului puteți găsi pe pagina de facebook a Centrului.

Anunțuri pentru comunitate
Sesiuni lunare de fotografii pentru actele de identitate
În ultima zi de luni din fiecare lună se fac poze pentru actele de identitate ale membrilor
comunității din Pata Rât în timpul programului de lucru al echipei care se ocupă de întocmirea
documentelor sociale. Sesiunea începe la ora 12 la Unitatea Mobilă. În luna iulie, în mod
neobişnuit s-a ţinut sesiunea de fotografii în data de 20 (şi nu în ultima zi de luni ca până
acum) pentru acomodarea concediilor de odihnă a angajaţilor implicaţi. Modificarea de
program a fost anunţată prin distribuirea de fluturaşi la fiecare familie din Pata-Rât. Au fost
prezente aproximativ 30 de persoane, ceea ce ne asigură că şi de această dată a fost o
acţiune de succes. În august acțiunea va avea loc în data de 31. Pentru a vedea care sunt
datele la care sunt programate următoarele sesiuni vă rugăm să consultați calendarul
activităților
desfășurate
la
Unitatea
Mobilă
pe
site-ul
proiectului
http://www.patacluj.ro/calendar/.
Continuă înscrierile pentru programul de educație “Șansa a doua”
În cadrul programul educațional “Șansa a doua” ale cărui pregătiri au început la jumătatea
lunii iulie se mai fac înscrieri. Cei care nu au mers niciodată la școală sau nu au terminat
oricare din cliclul primar și secundar, până la clasa a 10-a, sunt așteptați la Unitatea Mobilă
pentru a se înscrie. Între timp, cei acceptați în program, adulți și copiii, desfășoară activități
educative de stabilire a nivelului de pregătire în vederea unei mai bune plasări în grupa de
educație formală care urmează să înceapă în septembrie.
Programul “Șansa a doua”, desfășura în colaborare cu Asociația Christiana, este
dedicat persoanelor (copii și adulți) care nu au mai mers la școală de cel puțin 4 ani și vor să
finalizeze ciclul gimnazial (8 clase) sau 10 clase cu scopul de a-i ajuta să-și încheie ciclul de
educație formală. În cadrul programului este oferită posibilitatea ca după finalizarea celor 10
clase să fie urmate cursuri de calificare profesională în diferite meserii.

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.
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/UCQVqL
CQJ4ozYqZtRtTlcAnQ
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