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FUNDAȚIA DESIRE – PERSPECTIVĂ LA FINAL DE 2015 

 

 

 

MODELUL ORGANIZAȚIONAL  

 

Fundația Desire a dezvoltat o biografie organizațională și un model de organizare 

specific. Din anul 1996 funcționează ca o platformă de acțiune pentru intelectuali, 

academici, artiști, activiști și civili din orașul universitar din România (Cluj), 

caracterizat la rândul său de mediu multicultural, dar marcat și de inegalități sociale 

profunde. Desire oferă un format flexibil pentru acțiuni critice și transformative atât 

în cercetare, cât și în construcție comunitară și instituțională, dar și pentru acțiuni de 

advocacy derulate prin proiecte și campanii. Organizația nu are un personal 

permanent, ea se bazează pe un grup de activiști și experți, care au locuri de muncă în 

altă parte. Fundația Desire este orientată spre valori și rezultate. Succesul acestui 

model organizațional deosebit se caracterizează mai degrabă prin credibilitate și 

relevanță, și mai puțin de dorința de a asigura sustenabilitatea organizațională proprie.  

Mulțumită reprezentanților mediului academic implicați în activitățile sale, Fundația 

Desire a avut un rol important în dezvoltarea de materiale și parteneriate pentru două 

programe importante de studii, introduse apoi în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca în forma unor masterate de antropologie culturală (1997) și de studii de gen 

(2003).  

Începând din 2008, prin cercetare, acțiuni activiste și recomandări de politici publice, 

alături de alte tipuri de activități, dintre care unele se derulează în cadrul unor proiecte 

cu finanțare, iar altele sunt derulate în regim de voluntariat, Fundația Desire s-a 

concentrat pe problema excluziunii sociale în România, pe comunitățile marginale din 

Pata Rât/Cluj-Napoca, pe procesele și cauzele marginalizării sociale a romilor din 

țară, pe evacuări forțate și – nu în ultimul rând – pe accesul la locuințe sociale și pe 

fenomenul nedreptății locative.  

Datorită poziționării sale critice, Fundația Desire este o organizație a societății civile 

care caută: să identifice cauzele structurale ale inegalităților și marginalizării și să 

crească nivelul de conștientizare în privința efectelor acestora asupra indivizilor; să 

scoată la lumină cum diferite forme de exploatare și sisteme de inferiorizare 

interacționază în crearea de subiecți subordonați; să transforme cunoașterea produsă 

de cercetare în acțiuni; să susțină categorii care trăiesc în sărăcie extremă în 

revendicările lor privind dreptatea socială; să le solicite autorităților de stat de la 

diverse nivele să își asume responsabilitățile publice față de cetățeni în privința 

asigurării drepturilor socio-economice. 
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TIPURI DE ACTIVITĂȚI 

 

►Cercetare (http://www.desire-ro.eu/?page_id=28) 

 

►Acțiuni activiste în parteneriat cu alte organizații formale și informale, de ex., 

Amare Phrala, Romani Criss, Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice, Asociația 

Romilor de pe Coastei, Centrul European pentru Drepturile Romilor, Amnesty 

International, Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire și alții (proteste în stradă, 

petiții, scrisori deschise privind excluziunea socială, ghetoizarea, inegalitățile sociale, 

discriminarea: 2000-2010/2011, http://www.desire-ro.eu/?page_id=37; 2010-2014, 

http://www.desire-ro.eu/?page_id=1179; 2015, http://www.desire-

ro.eu/?page_id=1417) 

 

►Sprijin pentru acțiuni în justiție, 2011-2013 (implicare în documentarea cazurilor de 

segregare rezidențială și nesiguranță locativă de pe străzile Coastei și Cantonului, cu 

ocazia acțiunilor în justiție inițiate de Centrul European pentru Drepturile Romilor și 

Romani Criss în beneficiul acestor comunități, precum și cu ocazia petițiilor adresate 

Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării)  

 

► Colaborare cu Amnesty International și Centrul European pentru Drepturile 

Romilor pentru campanii de prevenție a evacuărilor forțate, 2013 ("Briefing pentru 

Guvernul României pe tema dreptului la locuire adecvată în cazul comunităților 

marginalizate de romi" - http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/FINAL-JAN-

2013-OPEN-LETTER-Ro-government.pdf) 

  

►Recomandări de politici publice, 2008-2016 (http://www.desire-ro.eu/?page_id=65)  

 

► Oganizare de conferințe, ateliere și traininguri  

(http://www.desire-ro.eu/?page_id=36) 

 

► Publicații (cărți, http://www.desire-ro.eu/?page_id=63; Nevi Sara Kali. Revista 

Femeilor Rome – în colaborare cu Asociația Femeilor Țigănci “Prntru copiii noștri”, 

http://www.desire-ro.eu/?page_id=78; Broșuri, http://www.desire-

ro.eu/?page_id=843) 

 

► Filme (http://www.desire-ro.eu/?page_id=35)  

http://www.desire-ro.eu/?page_id=28
http://www.desire-ro.eu/?page_id=37
http://www.desire-ro.eu/?page_id=1179
http://www.desire-ro.eu/?page_id=1417
http://www.desire-ro.eu/?page_id=1417
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/FINAL-JAN-2013-OPEN-LETTER-Ro-government.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/FINAL-JAN-2013-OPEN-LETTER-Ro-government.pdf
http://www.desire-ro.eu/?page_id=65
http://www.desire-ro.eu/?page_id=36
http://www.desire-ro.eu/?page_id=63
http://www.desire-ro.eu/?page_id=78
http://www.desire-ro.eu/?page_id=843
http://www.desire-ro.eu/?page_id=843
http://www.desire-ro.eu/?page_id=35
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RECOMANDĂRI DE POLITICI PUBLICE 

 

 

1) Recomandări de politici în privința oportunităților egale, a discriminării multiple și 

a proiectelor legate de muncă/ocupare (2008-2011) – rezultate din cercetarea derulată 

în cadrul proiectului Egalitate prin diferență. Accesul femeilor rome pe piața muncii: 

Experiențe de muncă și discriminare în cazul romilor. Raport de cercetare în urma 

focus group-urilor (în română), 2009; Munca romilor - raport de cercetare în urma 

chestionarului (în română), 2009; Raport asupra analizei politicilor publice pentru 

romi (în română), 2009; Raport despre rezultatele cercetării pentru primul an de 

proiect, cu recomandări de politici (în română), 2009; Raport privind studiul calitativ 

“Experiențele muncii”, cu recomandări privind politicile și proiectele pentru romi  (în 

română), 2010; Posibilități și limite ale programelor care oferă cursuri vocaționale 

romilor dezavantajați – raport de cercetare despre focus group-uri (în română), 2011; 

Studiu privind  piața forței de muncă, raport final (în română), 2011; Accesul romilor 

la muncă decentă și nevoia de capacitare economică. Policy paper cu recomandări (în 

română și engleză), 2011; Concluziile conferinței de închidere a proiectului “Femeile 

rome pentru oportunități egale” (în română și engleză), 2011; Propunere pentru 

Guvernul României privind înființarea unui Institut de Oportunități Egale și 

Incluziune Socială (în română și engleză), 2011.  

 

 

(2) Policy papers cu recomandări privind drepturile legate de locuire și dreptate 

locativă (2012-2014):  Revendicări adresate politicienilor în contextul alegerilor 

locale, privind locuitorii zonei Pata Rât, mai 2012; Idealul Clujului ca oraș incluziv, 

mai 2012; Program integrat de locuire pentu comunități marginalizate, inclusiv romi. 

Cazul Pata Rât, Cluj-Napoca. Recomandări pentru autoritățile publice române, 

ianuarie 2013; Bugetare participativă – instrument de dezvoltare urbană incluzivă, 

februarie 2013; Propuneri pentru bugetarea incluziunii sociale locale și politicile de 

coeziune socio-teritorială. Cazul zonei dezavantajate Pata Rât, martie 2013; 

Comunitățile de romi marginalizate și abordarea integrată a dezvoltării socio-

teritoriale, iunie 2013; Prevenirea evacuărilor forțate – instrument de eliminare a 

marginalizării sociale, octombrie 2013; Cluj – un oraș fără excluziune socială, iunie 

2014. 
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RECOMANDĂRI DE POLITICI PUBLICE - 2015 

 

 

(3) Recomandări de politici privind incluziunea și desegregarea școlară (2015-2016): 

"Strategia Rețelei Școlilor Inlcluzive din Cluj-Napoca", elaborată în cadrul 

"ROMEDIN - Educație pentru incluziune și dreptate socială", proiect inițiat și 

coordonat de Fundația Desire.    

 

 

 

(4) Recomandări de politici privind locuințele sociale (2015-2016): "Propuneri 

privind schimbarea criteriilor de atribuire a locuințelor sociale în Cluj-Napoca", 

noiembrie-decembrie 2015, și privind legalizarea locuirii informale și prevenirea 

evacuărilor forțate, ianuarie 2016 – elaborate în cadrul proiectului European Union 

Fundamental Rights Agency (FRA) Angajament local pentru incluziunea romilor – 

susținut în România de Fundația Desire în capacitate organizațională, administrativă 

și profesională. 
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CERCETĂRI PRINCIPALE ȘI PUBLICAȚIILE CARE AU REZULTAT 

 

 

 

(1) "Femei și bărbați în Clujul multientic" (2000-2001). Cercetare derulată în cadrul 

proiectului "Parteneriat împotriva discriminării etnice și sexuale",  un program de un 

an, realizat în parteneriat cu Fundația Șanse Egale pentru Femei din Iași, Romania.  A 

inclus o cercetare empirică privind condiția bărbaților și femeilor în orașul multietnic 

Cluj. Programul a abordat relația între etnicitate și gen, între discriminare etnică și 

sexuală. 

 Femei şi bărbaţi în Clujul multietnic (Women and Men in the Multiethnic 

Cluj). Editat de Enikő Vincze. Cluj: Desire. 2001. 

Volumul I: http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Volumul1.pdf 

Volumul II: http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Volumul2.pdf 

Volumul III: http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Volumul3.pdf 

 

 

(2) Cercetare realizată în cadrul proiectului " Egalitate prin diferență. Accesul 

femeilor rome la piața muncii" (noiembrie 2008 -  octombrie 2011). Proiectul a fost 

finanțat de Fondul Social European și coordonat de Asociația Femeilor Țigănci 

“Prntru copiii noștri” din Timișoara. În consorțiul format din șase organizații, 

Fundația Desire a avut un rol important în scrierea și dezvoltarea proiectului, respectiv 

în coordonarea a câteva componente ale sale: cercetare, film, publicații, traininguri, 

diseminarea informației. 

 Accesul femeilor și bărbaților de etnie romă la muncă decentă. Viață 

cotidiană, politici și proiecte (The access of Roma women and men to decent 

work. Everyday life, policies and proiects), editat de Enikő Vincze, cu 

contribuția (with contribution of) Loreni Baciu, Hajnalka Harbula, Iuliu 

Kozák, György Lukács, Nándor Magyari, Noémi Magyari, Camelia Moraru. 

Cluj: Desire. 2011. http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/volum-

cercetare-femrom.pdf      

 Egalitate prin diferență. Albumul proiectului (Equality through difference. The 

proiect’s album). Cluj: Desire. 2011. http://www.desire-ro.eu/wp-

content/uploads/album-web.pdf 

 

 

http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Volumul1.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Volumul2.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Volumul3.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/volum-cercetare-femrom.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/volum-cercetare-femrom.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/album-web.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/album-web.pdf
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(3) "Fețe și cauze ale marginalizării romilor în contexte locale. Ungaria – România 

- Serbia. O abordare contextuală a studiului UNDP/World Bank/EC privind romii 

din regiune 2011. O inițiativă comună a United Nations Development Programme 

(UNDP), Roma Initiatives Office (RIO) al Open Society Foundation, a programului 

Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion și a Central European 

University/Center for Policy Studies (CEU CPS)" (2012-2014),  

https://cps.ceu.edu/news/2013-06-28/faces-and-causes-of-roma-marginalization-in-

local-settings-hungary-romania-serbia.  

Cercetarea pe teren pentru acest studiu în Faza 2 (Fețe și cauze ale marginalizării 

romilor: Metode și instrumente pentru colectarea și evaluarea datelor) și în Faza 3  

(Fețe și cauze ale marginalizării romilor în comunitățile locale) a fost realizată în 

cooperare cu trei instituții: Centrul de Cercetare pentru Studii Economice și Regionale 

al Academiei Maghiare de Științe (Budapesta, Ungaria), coordonator al Fazei 2; 

Fundația Desire (Cluj, Romania), coordonatoarea Fazei 3; și Universitatea din 

Belgrad (Serbia).  

 Enikő Vincze, Cătălin Dîrțu, Adrian-Nicolae Furtună, Margareta Herțanu, 

Iulia Hossu, Elena Mihalache, Rafaela Maria Muraru, Florina Pop, Mihaela 

Preda, Daniel Tudora: Mapping Roma Marginalization in Local Contexts. 

Studia UBB Sociologia. 2013. 58(2): 111-155. 

http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/816.pdf  

 Júlia Szalai, Violetta Zentai (eds): Faces and Causes of Roma Marginalization 

in Local Contexts: Hungary, Romania, Serbia. E-book CPS/CEU. 2014. 

https://cps.ceu.edu/publications/books/roma-marginalization 

 Enikő Vincze, Iulia Hossu (eds): Marginalizarea comunităților de romi din 

România. Studii de caz în județele Alba, Arad, Călărași, Dolj și Iași 

(Marginalization of Roma Communities from Romania. Case studies in ALba, 

Arad, Călărași, Dolj and Iași counties). Cluj: EFES. 2014. http://www.desire-

ro.eu/wp-content/uploads/volum-marginalizare-romi-studii-de-caz_EFES-

Desire-iunie2o14.pdf 

 Enikő Vincze: Adverse incorporation of the Roma and the formation of 

capitalism in Romania. Intersections. East European Journal of Society and 

Politics. 2015 (1) 4: 14-38. 

http://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/issue/view/4                                                                                                                            

https://cps.ceu.edu/news/2013-06-28/faces-and-causes-of-roma-marginalization-in-local-settings-hungary-romania-serbia
https://cps.ceu.edu/news/2013-06-28/faces-and-causes-of-roma-marginalization-in-local-settings-hungary-romania-serbia
http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/816.pdf
https://cps.ceu.edu/publications/books/roma-marginalization
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/volum-marginalizare-romi-studii-de-caz_EFES-Desire-iunie2o14.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/volum-marginalizare-romi-studii-de-caz_EFES-Desire-iunie2o14.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/volum-marginalizare-romi-studii-de-caz_EFES-Desire-iunie2o14.pdf
http://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/issue/view/4%0c
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CERCETARE - 2015 

 

 

(4) Micro-cercetarea ROMEDIN - o evaluare participativă a nevoilor 

educaționale și a problemelor privind participarea școlară, întâlnite în zonele de 

locuire segregată din Cluj-Napoca, orientată spre elevi și școlile frecventate de ei 

(15 octombrie  - 15 decembrie 2014, iulie 2015, 15 ianuarie- 15 februarie 2016). 

În contextul proiectului "ROMEDIN - Educație pentru incluziune și dreptate socială", 

această activitate pe de o parte a urmărit să genereze cunoștințe care au susținut 

planificarea celorlalte activități din proiect (printre ele, programele de tip Școală după 

Școală, precum și elaborarea Strategiei Rețelei Școlilor Incluzive). Pe de altă parte, 

cercetarea a oferit câteva repere pentru elaborarea și evaluarea activităților din proiect. 

Briefinguri privind rezultatele cercetării au fost publicate aici (mai multe informații 

vor fi disponibile în albumul proiectului ROMEDIN ce va fi publicat în martie 2016):  

 ROMEDIN Newsletter nr. 3 - http://www.desire-ro.eu/?p=1214 

 ROMEDIN Newsletter nr. 5 - http://www.desire-ro.eu/?p=1207 

 

 

(5) Facilitarea, în calitate organizațională, administrativă și profesională a 

activăților de consolidare a încrederii și de capacitare instituțională și 

comunitară în orașele Cluj-Napoca și Aiud, printr-o acțiune de cercetare 

participativă (octombrie 2015 - ianuarie2016). Activitatea a făcut parte din 

Programul Multianual al FRA, Angajament Local pentru Incluziunea Romilor, 

http://fra.europa.eu/en/proiect/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-

annual-roma-programme, în țările din Europa Centrală și de Est fiind coordonată de 

Budapest Institute. Documentele publice privind recomandările făcute administrației 

publice locale în privința îmbunătățirii accesului la locuințe sociale se pot accesa aici: 

http://www.desire-ro.eu/?cat=49 

 

 

 

http://www.desire-ro.eu/?p=1214
http://www.desire-ro.eu/?p=1207
http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme
http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme
http://www.desire-ro.eu/?cat=49
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ACȚIUNI ACTIVISTE  

 

Din 2010 Fundația Desire a inițiat și/sau a acționat ca un co-organizator și/sau 

participant la următoarele inițiative civice: 

 

►Petiție împotriva ghetoizării romilor (11 aprilie 2010);  

►Sunt rom - vreau să trăiesc în demnitate (19 ianuarie 2011);  

►Protest tăcut cu ocazia dării în folosință gratuită a terenului de pe fosta strada 

Coastei Facultății de Teologie Ortodoxă (mai 2011);  

►Vino mai aproape - vizită de lucru ai unor organizații internaționale în Pata Rât (10 

iunie 2011);  

►Sesizarea CNCD cu privire la natura discriminatoare a evacuării și mutării lângă 

rampa de gunoi în decembrie 2010 (iulie 2010);  

►Petiții și acțiuni împotriva evacuărilor de pe strada Cantonului (5 iulie 2011);  

►Protest pentru dreptul la locuire și împotriva evacuărilor forțate (3 octombrie 2011);  

►Marș pentru dreptate socială (19 decembrie 2011);  

►Și eu sunt gunoier - performance și petiție (23 martie 2012);  

►Romi împinși la margini - Și noi aparținem orașului (17 decembrie 2012);  

►Munca nu e un lux. E un drept!, performance și memoriu (18 martie 2013);  

►Opriți rasismul de mediu (5 iunie 2013);  

►SOS - Scoateți-ne din Pata Rât (17 decembrie 2013);  

►Activismul rom din Cluj - pentru drepturi locative pentru toți (8 aprilie 2014);  

►Locuințe, nu umilințe - performance și memoriu (10 aprilie 2014);  

►Viață decentă pentru fiecare rom - mesaj pentru Caravana Transeuropa (25 aprilie 

2014);  

►Memoriu către autoritățile publice centrale și locale privind interzicerea evacuărilor 

forțate și asigurarea drepturilor locative (17 decembrie 2014);  

►Marșul de solidaritate al romilor - Oraș pentru oameni, nu pentru profit (17 iulie 

2015)    
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ACȚIUNI ACTIVISTE - 2015 

 

 

► Fundația Desire a participat la Marșul de Solidaritate al Romilor „Oraș pentru 

oameni, nu pentru profit”, dedicat victimelor evacuărilor forțate, desfășurat la Cluj-

Napoca pe17 iulie 2015 ca o acțiune cultural-civică în cadrul evenimentului  

Săptămâna Schimbării “So Keres, Europa?!", și a contribuit la elaborarea "Scrisorii 

deschisă pentru autoritățile locale, naționale și europene, trimisă cu ocazia Marșului 

de Solidaritate al Romilor Oraș pentru oameni, nu pentru profit" (http://www.desire-

ro.eu/wp-content/uploads/Open_letter_Roma_solidarity_martie_July_2015_Cluj.pdf) 

 

 

► Fundația Desire a participat la acțiunea comemorativă "Suntem egali, nu ilegali", 

alături de Asociația Comunitară a Romilor de pe Coastei, locuitorii străzilor 

Cantonului și Dallas, de Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire, Centrul European 

al Drepturilor Romilor, Amnesty International și Organizația SOS. Evenimentul a 

avut loc pe 17 decembrie 2015 pentru a comemora evacuările forțate și pentru a 

solicita justiție socială, alături de dreptul la locuire și la viață (http://www.desire-

ro.eu/?p=1993, http://www.desire-ro.eu/?p=1998)    
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