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Comunicat 

29.03.2017. 

 

În data de 23 martie campania ”Căși sociale ACUM!”, inițiat de Fundația Desire, a primit 

premiul Cu dreptatea faci casă bună în cadrul Galei Premiilor Participării Publice la 

București. 

 

”Nevoia de ”căși sociale” încă mai există la Cluj, iar inițiativa Fundației Desire este un 

prim pas dintr-o campanie ce va dura mulți ani de acum încolo. Urmează un drum lung și 

aneveios pentru a repara efectele evacuărilor forțate și nedreptățite comise de autorități în 

ultimii 20 de ani. Cert este că în anul 2017, autoritățile vor fi mult mai precaute atunci 

când vor mai organiza evacuări și relocări forțate”. (din catalogul ”Primul aprinde 

lumina”, publicat de CeRe) 

 

 

 

Prin campania ”Căși sociale ACUM!” echipa Fundației Desire a analizat cum funcționează 

sistemul de alocare a locuințele sociale în municipiul Cluj și a arătat că municipalitatea a 

limitat gradual accesul la locuințe sociale. Rezultatele sunt publicate în „Dosarul politicii de 

locuințe sociale din Cluj-Napoca”, disponibil pe pagina fundației: http://www.desire-ro.eu. 

Plecând de la aceste constatări, echipa s-a adresat Consiliului pentru Combaterea 

Discriminării și a dat în judecată Consiliul Local Cluj-Napoca pentru practici neunitare și 

discriminatorii în alocarea de locuințe sociale. În campania electorală pentru alegerile 
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locale au am avut întâlniri periodice cu mai mulți candidați pentru a-i convinge să își asume 

politic subiectul locuirii sociale. 

 

În fiecare din anii 2015 și 2016 am susținut în jur de 90 de familii să își depună dosare 

pentru locuințe sociale. Plecând de la aceste experiențe am formulat propuneri concrete de 

îmbunătățire și de aplicare a Strategiei Naționale pentru Locuire, document care a fost 

dezbătut anul trecut la nivel guvernamental. Am organizat acțiuni de mobilizare a 

clujenilor, de la lansarea unei inițiative cetățenești dedicate justiției și locuirii sociale, până 

la acțiuni de solidarizare în stradă (Pata rămâne a tuturor). Inițiativa cetățenească a fost 

lansată în cadrul Forumului Locuirii Sociale, organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Locuirii, 

și a fost semnată de 900 de cetățeni. Mai multe informații despre campanie sunt disponibile 

și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/ 

 

 

echipa campaniei ”Căși sociale ACUM!” 

Fundația Desire 
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