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LUNA SEPTEMBRIE: Luna veștilor bune

Componenta de locuire a proiectului Pata-Cluj a fost aprobată de finanțator
Amendamentul pentru introducerea
componentei de locuire a fost semnat în
septembrie 2015, iar implementarea va
începe tot în această lună. Unul dintre
partenerii proiectului Pata-Cluj, Habitat
for Humanity Cluj, va construi 32 de
apartamente sociale. Pentru a evita
formarea unor noi zone de tip ghetou în
oraș proiectul consideră necesară
construcția locuințelor pe patru terenuri
diferite în patru locații diferite din zona
metropolitană și municipiul Cluj-Napoca.
Locațiile vor avea acces la transportul
©Habitat for Humanity Cluj
public și la toate utilitățile. Cele patru
construcții vor avea 8 apartamente, fiecare cu câte două camere.
Deoarece locuirea este un subiect sensibil, vom acorda o atenție specială criteriilor de
acordare a acestor locuințe, criteriilor de selecție și evaluare a beneficiarilor. Prin urmare, va
fi formată o comisie de stakeholderi care să fie constant consultată pe aspecte procedurale și
metodologice. Prima întâlnire a comisiei va avea loc în noiembrie 2015.
Proiectul “Pata-Cluj”, denumit integral “Intervenții sociale pentru desegregarea și
incluziunea socială a grupurilor vulnerabile în Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a romilor
defavorizați”, este susținut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul
Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul Programului „Combaterea Sărăciei” (RO25), în
valoare de 3 170 500 EUR.

Evenimente și acțiuni cu și pentru comunitate
Campionatul de fotbal pentru tineret Pata-Cluj
Campionatul de fotbal pentru tineret Pata-Cluj care a
avut loc în 4 septembrie a pornit de la dorința
copiilor și a tinerilor din cele 4 comunități din Pata
Rât de a desfășura activități sportive departe de
mediul ostil în care trăiesc.
Mulți dintre ei, atât fete cât și băieți, preferă
fotbalul. Câțiva sunt înscriși la antrenamente la
cluburi de fotbal din oraș, însă cei mai mulți își
doresc să se înscrie. Astfel, după ce echipa de
facilitatori culturali a identificat nevoia și a făcut un
inventar al resurselor, și s-a asigurat că dispunem de
logistica și resursele necesare organizării acestui eveniment, a fost conceput un format
flexibil de campionat. A urmat informarea comunităților, mobilizarea copiilor de a se autoorganiza și de a forma echipe, înscrierea acestora și întâlniri cu părinții.
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După o săptămână plină de pregătiri în
comunitate, campionatul de fotbal a început
vineri dimineață și s-a desfășurat toată ziua. Au
fost înscrise și au participat 8 echipe, unele
dintre ele mixte. Dis-de-dimineață copiii s-au
organizat pe echipe și pe comunități și au pornit
împreună cu organizatorii spre terenurile de
fotbal din incinta școlii Alexandru Vaida
Voievod. Jucătorii au fost însoțiți de prieteni,
suporteri și părinți pregătiți să îi încurajeze.
Imediat cum au ajuns, copiii au intrat cu
entuziasm pe teren și au încercat pentru o
vreme mingile și mănușile pregătite pentru ei.
După tragerea la sorți și stabilirea grupelor au început, în paralel, primele meciuri pentru
calificare pe cele două terenuri sintetice ale școlii. Pe teren a fost o competiție strânsă, nu au
lipsit șuturile și golurile spectaculoase, galeriile și mesajele, cântecele lor de încurajare. În
pauze, activitatea pe teren a fost la fel de intensă, cei mai mulți își exersau loviturile pe
poartă, alunecările și abilitățile de a ține mingea în aer cât mai mult timp.
Locul I a fost câștigat de echipa comunității Coastei, iar locurile doi și trei de două
echipe din comunitatea de pe strada Cantonului. Pe lângă medalii au fost acordate și premii
speciale pentru: cel mai bun portar, cea mai bună portăriță, cel mai bun și cel mai fair play
jucător, cel mai bun marcator. Câștigătorii cupei au primit bilete la meciurile de fotbal ale
unei echipe clujene și au sărbătorit victoria în centrul comunitar din comunitatea Coastei din
Pata Rât. Chiar dacă la finalul zilei nu toți copiii au putut sărbători victoria, cei mai mulți
discută deja despre revanșă și despre cum putem organiza împreună, mai bine, următoarea
ediție.
Cum a decurs ziua puteți vedea pe site la secțiunea Fotografii
http://www.patacluj.ro/campionatul-de-fotbal-pentru-tineret-pata-cluj/ și pe canalul youtube
al Pata-Cluj https://youtu.be/blUpUu4G9TU .
Școlarii din Pata Rât au început școala cu rechizite noi
Pe lângă rechizitele școlare pe care le oferim în
fiecare an prin proiect copiilor de pe rampă anul
acesta am strâns alte 223 ghiozdane complet
echipate de la 13 companii din Cluj. Ghiozdanele
au fost destinate copiilor de vârstă școlară din toate
cele patru comunitățile din Pata Rât. Rechizitele au
fost donate prin intermediul departamentelor
specializate ale companiilor sau au fost cumpărate și
pregătite direct de către angajații acestora. Astfel, în
16 octombrie acestea au fost distribuite în
comunitate tuturor familiilor care au copii de vârstă școlară.
Copiii s-au bucurat foarte mult la primirea
ghiozdanelor și la vederea conținutului acestora. Cu
atât mai mult cu cât unele pachete, pe lângă
rechizitele necesare, conțineau și câte o jucărie sau
un instrument educațional special sau chiar dulciuri.
Copiii au mers încântați la școală iar părinții s-au
bucurat de ajutorul primit. Cel mai tare s-au bucurat
cei care au rămas fără locuri de muncă după
închiderea rampei și aveau de pregătit pentru școală,
cu rechizite, 2-3 copii.
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Au început școala și ultimele pregătiri pentru programul “Șansa a doua”
Echipa de educație, managerii de caz și câțiva părinți au
însoțit, pe 13 septembrie, copiii din rampă la festivitatea de
deschidere a noului an școlar. Și anul acesta tot 14 copii sunt
pregătiți pentru clasa I prin proiectul Pata-Cluj. Aceștia, și
frații lor mai mari frecventează cursurile a 3 școli clujene.
Atât școlarii de anul trecut, cât și cei de anul acesta
au pornit timizi, dar entuziasmați către școli. Cei mai mari sau bucurat de revederea colegilor de clasă cu care au
schimbat scurte impresii din vacanța de vară. Cei mai mici sau rușinat și mai tare când le-au cunoscut pe învățătoare
însă când frații lor mai mari au intervenit și le-au făcut
cunoștință timiditatea a fost înlocuită de curiozitate și
zâmbete.
Pe parcursul anului școlar copiii sprijiniți de echipa de
proiect și familiile lor primesc ajutor la activitățile zilnice
legate de școală. Acestea din urmă sunt vizitate regulat și
sunt permanent informate cu privire la activitățile și
performanța școlară a copiilor lor. Membrii familiilor sunt
întrebați constant despre situația și nevoile lor. În timpul programului de după încheierea
orelor copii fac teme și exerciții suplimentare sub supravegherea unui educator specializat.
Septembrie înseamnă nu doar începerea anului școlar pentru elevii din Pata Rât, ci și
pentru cei înscriși în programul “Șansa a
doua”. Activitățile de pregătire pentru
cursuri au intrat pe ultima sută de metri și
a început înscrierea formală a copiilor care
au depășit vârsta de școlarizare și a
adulților interesați de program în anul
școlar
2015-2016.
Activitățile
de
familiarizare cu programul și de socializare
au început la sfârșitul lui iunie, însă
programul va începe oficial în octombrie. La
program sunt înscriși 30 copii și tineri.
Dintre aceștia 15-20 participă, în medie, cu
regularitate și conștiinciozitate la activitățile
din cadrul programului. Aceste activități se desfășoară la Unitatea Mobilă din Pata Rât.
Programul “Șansa a doua”, derulat în parteneriat 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.
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După vizita la medic bobocii din rampă au fost duși la un restaurant în oraș
După încheierea vizitei la medic, cu ocazia începerii școlii,
echipa de proiect a dus cei 14 copii din rampă, înscriși în clasa
întâi, la un restaurant. După o vizită obositoare cei 14 copii
însoțiți de o mamă, echipa de educație și managerii de caz au
mers să mănânce și să deseneze la un restaurant în centrul
orașului. Spre bucuria copiilor, unul dintre angajați le-a adus
baloane și le-a oferit un spațiu mai mare în care să se joace și
să coloreze. Mergând înapoi spre casă aceștia s-au gândit cu
entuziasm la începutul de an școlar asociindu-l cu micile
surprize primite la restaurant.
Cei 14 copii școlari din comunitatea de pe rampă sunt
îndrumați în procesul școlar de echipa de educație a proiectului
Pata-Cluj și sunt susținuți la școală cu ajutorul managerilor de
caz care le consiliază și ajută familiile. Mai multe detalii despre
munca zilnică a acestor echipe cu copiii și școlile lor în raportul
tematic pentru educație aici.
Au avansat lucrările pentru rezolvarea nevoilor
comunitare din Pata Rât
Lucrul pe nevoile comunitare (anterior numite nevoi
de urgență) continuă cu sedințe de consultare și
definitivare a listelor de nevoi ce urmează a fi
bugetate.
La începutul lunii septembrie membrii
comunității Coastei au reparat parcul din comunitate,
iar la finalul lunii a reînceput curățenia pe strada
Cantonului.
Pentru mai multe informații despre acțiunile și activitățile desfășurate zi de zi în
comunitate consultați fiecare temă a proiectului în parte pe site la secțiunea Temele
Pata-Cluj.
Programul de lucru la Unitatea Mobilă al fiecărei echipe de intervenție îl găsițimai
jos și pe site la secțiunea Pentru comunitate - program unitatea mobilă.
Echipa care se ocupă de certificatele de naștere și actele de identitate:
în fiecare luni între 12 și 14
Echipa managerilor de caz care lucrează cu familiile pentru rezolvarea problemelor acestora:
în fiecare marți între 10 și 12
Echipa de ocupare care facilitează obținerea locurilor de muncă:
în fiecare miercuri între 14 și 16
Echipa care oferă consiliere juridică pentru rezolvarea diferitelor litigii:
în fiecare vineri între 10 și 12.
Echipa de facilitare comunitară și echipa de facilitare comunitară care oferă informații
generale, ajută la rezolvarea problemelor comunitare și facilitarea activităților culturale merg
în Pata Rât zilnic.
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Evenimente trecute
Proiectul Pata-Cluj, prezent la Conferința Internațională de Psihodramă, a atras
atenția profesioniștilor în domeniu asupra situației romilor
În 18 septembrie Gabi, Juli și Alex au
participat la Conferința Internațională de
Psihodramă “Opțiuni. Întâlnind viitorul”
care a avut loc la Cluj. Prezentarea
proiectului a avut loc în cadrul prelegerii de
deschidere a conferinței. Astfel, timp de 50
de minute proiectul a fost prezentat în fața
unei audiențe diverse, cu participanți din 9
țări (Polonia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina,
România, Germania, Lituania, Norvegia,
Suedia). În cadrul prezentării a fost
acordată o atenție specială principiilor care
stau la baza intervenției și experiențelor dobândite după 10 luni de implementare a
activităților și a intervenției coordonate, atât la nivel comunitar cât și instituțional în cadrul
proiectului Pata-Cluj. Totodată, colegii au oferit spațiu de analiză a proceselor comunitare și
instituționale care sunt luate în considerare la planificarea activităților. Prezentarea și
proiectul au fost bine receptate, feebackul a fost pozitiv, auditoriul a fost foarte interesat de
temă. Participanții la conferință au adresat multe întrebări și au exprimat ideea că nu este
doar responsabilitatea unor oameni să continue programul din Pata Rât, ci a tuturor. Inclusiv
membrii PIfE s-au exprimat cu privire la necesitatea dezvoltării unei colaborări la nivel
european pentru a redresa situația romilor. La conferință au participat profesioniști care
lucrează în domeniul traumei, justiției și transformărilor sociale.
Alex, colegul nostru de etnie romă participant la eveniment a completat:
Nu m-am simțit cu nimic diferit, chiar dacă eram printre profesioniști. Prin prezența la
eveniment creștem empatia și sensibilizarea participanților față de comunitățile defavorizate
de romii. De altfel, cred că am aratat că modul și metodele noastre de lucru sunt
transparente.
Institutul de Psihodramă pentru Europa (PIfE) este o organizație caritabilă cu sediul în
Berlin. Organizația a fost înființată în 1998 cu scopul de a populariza psihodrama în Europa și
de a crește utilitatea psihodramei și a sociometriei în diferite domenii ca: psihoterapie,
educație, dezvoltare organizațională, consultare și teatru. În prezent, IPE are 136 membri din
12 țări și 7 asociații naționale apartenente.
www.pife-europe.eu
http://www.fepto.com/annual-meetings/psychodrama-calendar
http://www.psihodrama.ro/anunt/a-13-a-conferinta-internationala-pife-cluj-napoca-romania
Proiectul Pata-Cluj a fost prezentat la un seminar regional pe tema incluziunii
sociale a comunităţilor marginalizate
În 23 septembrie a avut loc la Odorheiul Secuiesc seminarul regional organizat de Asociația
Caritas Alba Iulia unde a fost prezentat și proiectul Pata-Cluj. Seminarul a fost organizat în
cadrul proiectului United Networks, o inițiativă integrată pentru incluziunea socială a
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comunităților marginalizate pentru județele Mureș, Harghita și Covasna cu scopul de a
disemina informații, experiențe, idei și bune practici locale în domeniu. Astfel, la seminar au
participat patru colege: Rita și Linda reprezentând Asociația Comunitară a Romilor din Coastei
și Gabi și Juli reprezentând promotorul proiectului, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Zona Metropolitană Cluj, care au făcut o prezentare a proiectului și a stadiului acestuia.
Proiectul s-a bucurat de mare interes din partea participanților la seminar și a fost evidențiată
nevoia împărtășirii experiențelor similare la nivel local.
Mai multe detalii despre proiectul United Networks pe site-ul Asociației Caritas Alba
Iulia.
Proiectul Pata-Cluj a fost reprezentat la ședința de lucru pentru elaborarea
Strategiei de Dezvoltare Integrată a Zonei Metropolitane Cluj
În data de 23.09.2015 colegul nostru Adrian, coordonator de dezvoltare, a participat la
ședința de lucru organizată de Primăria Municpiului Cluj-Napoca și Agenția de Dezvoltare
Regională Nord-Vest privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare Integrată a Zonei
Metropolitane Cluj. Discuțiile au vizat constituirea structurii de guvernanță la nivel
metropolitan și definirea proiectelor prioritare.
În cadrul întâlnirilor anterioare a fost prezentată analiza-diagnostic aprofundată,
concluziile referitoare la principalele probleme ale Zonei Metropolitane Cluj și au fost definite
o parte din soluțiile optime și sursele potențiale de finanțare pentru perioada 2014-2020. O
atenție deosebită a fost acordată posibilității realizării unei intervenții de tip CLLD (community
led local development / dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii) în zona
de est a orașului, incluzând comunitatea de la Pata Rât.
Întâlnirea va fi urmată de consultări publice care vor avea loc pe parcursul lunii
octombrie în vederea definitivării documentului strategic.
Mai multe informații despre strategia de dezvoltare integrată a zonei metropolitane
Cluj 2014-2020 găsiți aici și aici. Despre strategia de dezvoltare a orașului găsiți informații pe
site-ul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, iar despre CLLD-uri pe site-ul Comisiei Europene.
Colega noastră Anna a vorbit despre viața femeilor rome din Pata Rât la conferința
anuală “Limbă, Ideologie, Media”
În 25-26 septembrie, colega noastră Anna a participat cu o
lucrare despre mecanismele instituționale ale discriminării
la cea de a 11-a ediţie a conferinţei anuale „Limbă,
Ideologie, Media” organizată de Universitatea din Szeged,
Ungaria. Anul acesta tema conferinţei a fost „Femeia şi
îmbătrânirea” şi a adunat aproximativ 40 de academicieni
şi cercetători din 4 ţări din regiune (lingvişti, filozofi,
psihologi, sociologi, istorici şi antropologi). Anna a
prezentat etapele tipice ale vieţii femeii din Pata Rât, a
elaborat la fiecare etapă atât atitudinea familiei cât şi
atitudinea instituţiilor de protecţie socială faţă de femeia
aflată la o vârstă anume, subliniind astfel numeroasele
specificităţi pe care condiţia de minoritar dintr-un mediu
segregat o înscriu experienţei de viaţă. Prezentarea a fost
bine primită şi a fost propusă pentru publicarea în revista
bianuală editată de organizatorii conferinței. Mai multe
detalii despre conferință aici, iar programul conferinței îl
puteți accesa aici.
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Evenimente conexe - construire de rețele
Echipa de proiect a primit vizita unui grup de studenți maghiari
Vineri 25 septembrie a avut loc o întâlnire a
reprezentanților proiectului Pata-Cluj cu 28
de studenți de la Colegiul Greco-Catolic din
Miskolc, Ungaria. La întâlnire au participat
alături de membrii echipei ADI și
reprezentanții Asociației Comunitare a
Romilor
din
Coastei.
La
întâlnire,
reprezentanții ACRC au prezentat un scurt
istoric al formării Pata Rât, s-a discutat
despre responsabilitatea politică și socială
pentru evacuările suferite de comunitățile
din Pata Rât, direcțiile de intervenție
socială și desegregare, precum și importanța activismului tinerilor romi și neromi.

Evenimente viitoare
Proiectul Pata-Cluj va participa la o serie de evenimente din cadrul Lunii
Angajabilității
Luna angajabilității cuprinde evenimente din sfera publică și privată, care abordează teme de
interes pentru tineri legate de viitorul lor pe piața muncii, provocările pe care le întâmpină în
căutarea unui loc de muncă sau la un nou job și mai ales, posibilități de rezolvare a unor
probleme legate de creșterea ratei de ocupare. Acesta este un eveniment organizat de
Primăria Municipiul Cluj-Napoca și Federația SHARE Cluj-Napoca în cadrul Capitalei Europene
a Tineretului 2015. Detalii pe pagina facebook a evenimentului:
https://www.facebook.com/events/503902999771313/ .
În cadrul Lunii Angajabilității proiectul Pata-Cluj va participa la următoarele
evenimente pentru a discuta despre oportunitățile de ocupare pentru persoane marginale și
vulnerabile și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la situația romilor de la Pata
Rât:
Întâlnirile Europene din Transilvania: Tineret și teritoriu - noi forme de angajament
în Europa, 30 septembrie – 2 octombrie | Cluj Arena / USAMV/ Fabrica de Pensule
www.cluj2015.eu/events/mini-events/1414-rencontres-europennes-de-transylvaniejeunesse-et-territoires-quelles-nouvelles-formes-dengagement-en-europe-.html
International Youth Bazar, 1 octombrie, 18:00 | Centru de Cultură Urbană Casino
www.facebook.com/events/1620504791545965/
Herbstfest - Festivalul de Toamnă al Economiei Germane, 2 – 4 octombrie | Piața Unirii
www.facebook.com/events/1632709440329113/

Biroul MecanismulFinanciar Str Joseph II 12-16 (adresa poștală)
Bd du Régent 47-48 (adresa fizică) B-1000 Bruxelles www.norwaygrants.org

sau www.norwaygrants-povertyalleviation.org
© EEA și Granturile Norvegiene, Biroul Mecanismului Financiar, 2015

NORWAY GRANTS | 08_BULETIN INFORMATIV •
Septembrie 2015

Târgul de Cariere Cluj Global, 20 – 21 octombrie | Sala Polivalentă
www.facebook.com/targuldecariere

Calendar și anunțuri pentru comunitate
2 octombrie – Ziua Studentului Rom. Această zi marchează alocarea, pentru prima dată în
învăţământul superior românesc, a 10 locuri distincte pentru candidaţii romi la secţia de
asistenţă socială a Universităţii din Bucureşti în 1992. Iniţiativa a fost a profesorilor sociologi
dr. Elena Zamfir şi dr. Vasile Burtea. În fiecare an numărul de locuri dedicate studenților de
etnie romă a crescut ajungând, de pildă, în anul 2006, la 420 locuri distincte pentru diferite
facultăţi din ţară.
3 octombrie – Ziua Atestării Romilor în Spaţiul Geo-Istoric Românesc. La 3 octombrie 1385
a fost menţionată, în documentul semnat de Dan Vodă, prezența a patruzeci de sălaşe de
“aţigani” aparținătoare Mănăstirii Tismana (jud. Gorj). Acestea aparţinuseră Mănăstirii Vodiţa
(jud. Mehedinţi) ca danie făcută anterior de unchiul domnitorului, Vladislav Vodă.
5 octombrie - Ziua Națională a Cadrelor Didactice. Cu ocazia acestei zile sunt cinstite, de
asemenea, cadrele didactice rome. La nivel internațional este sărbătorită Ziua Mondială a
Profesorului / World Teacher's Day (UNESCO).
8 octombrie – Ziua Muzicianului Rom din România. La data de 8 octombrie 1923 s-a născut
marele violonist şi dirijor rom Ion Voicu, decedat în 24 februarie 1997, la Bucureşti. Cu
această ocazie serbăm și alți muzicieni romi: Mădălin Voicu (dirijor), Johnny Răducanu (jazz),
Marius Mihalache (ţambal, jazz), Marin Petrache Pechea (jazz) ş.a.
9 octombrie – Ziua Holocaustului. În această zi comemorăm victimele Holocaustului din
România, din rândul evreilor, romilor şi al altor persoane victimizate din raţiuni de diversitate
fizică, sexuală, religioasă, ideologică etc.
20 octombrie – Ziua Secţiei de Limbă Romani. În această zi în 1992 a debutat primul curs
de limba romani la nivel universitar, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii
din Bucureşti, iniţiat şi ţinut de Gheorghe Sarău până în anul universitar 2000 / 2001. Din
anul universitar 1997/1998, la aceeaşi facultate şi prin strădania sa, se înfiinţează secţia B
indianistică (hindi - romani), pentru ca apoi, din anul universitar următor, 1998 / 1999, să se
structureaze, tot ca specializare B, secţia de limba şi literatura romani. Din anul universitar
2005 / 2006, secţia capătă statut de secţie principală A.
Informațiile din acest calendar sunt adunate și redactate de Gheorghe Sarău într-un Calendar
al Romilor destinat scopurilor educative.
Calendarul complet îl găsiți și pe site-ul Pata-Cluj la secțiunea pentru comunitate
http://www.patacluj.ro/wp-content/uploads/2015/09/UCTRR-Calendarul-rromilor-2006.pdf

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,
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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 proiect 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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