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ACTIVITĂȚI PLANIFICATE PENTRU ANUL 2014 

03.03.2014. Cluj-Napoca 

 

 

Colegiul director al Fundației Desire a analizat azi, 03.03.2014 activitățile Fundației în 
ceea ce privește acțiunile sale activiste, proiectele sale sociale, și cele efectuate în 
regim de voluntariat (http://www.desire-ro.eu/?page_id=37), precum și programele 
sale de cercetare (http://www.desire-ro.eu/?page_id=28) derulate din 2004 până azi 
cu privire la incluziunea socio-teritorială a romilor din România, și a adus decizii 
privind continuarea implicării sale în acest proces. Aceasta este o informare publică 
despre aceste demersuri.  

 

Încă din 2008, începând cu programe de cercetare și continuând cu acțiuni activiste, 
activitățile Fundației Desire s-au axat în mod predominant asupra problematicii 
excluziunii sociale a romilor din România, a comunităților marginalizate din Pata 
Rât/Cluj-Napoca, și apoi asupra evacuării forțate de pe strada Coastei/Cluj-Napoca și 
asupra revendicărilor privind desegregarea socio-teritorială a zonei Pata Rât.  

Participarea Fundației cu începere din 2010 la activismul social împotriva ghetoizării 
(romilor), precum și rolul său în constituirea și activitatea Grupului de Lucru al 
Organizațiilor Civice este reflectată în acest document:  
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/antisegregation_activism_Cluj_3.pdf 

De la începutul anului 2013 Fundația Desire participă în calitate de partener 
organizațional din România la proiectul internațional de cercetare Faces and Causes 
of the Roma Marginalization in Local Settings. Tools and methods for evaluation and 
data collection. Contextual Inquiry to the UNDP/World Bank/EC regional Roma 
Survey 2011 (https://cps.ceu.hu/research/roma-marginalization).  

Pe lângă alte tipuri de activități, tot în același an, Fundația a participat la diversele 
inițiative ale Amnesty International și European Roma Rights Centre legate de 
evacuările forțate din România, și în particular de comunitatea și de Asociația 
Comunitară a Romilor din Coastei (de exemplu, http://www.desire-ro.eu/wp-
content/uploads/FINAL-JAN-2013-OPEN-LETTER-Ro-government.pdf; 
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/prop-evac-incluz-soc_desire-oct2o13-
final.pdf). 

 

 

 

mailto:desire_cluj@yahoo.com
http://www.desire-ro.eu/
http://www.desire-ro.eu/?page_id=37
http://www.desire-ro.eu/?page_id=28
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/antisegregation_activism_Cluj_3.pdf
https://cps.ceu.hu/research/roma-marginalization
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/wp-content/uploads/prop-evac-incluz-soc_desire-oct2o13-final.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/prop-evac-incluz-soc_desire-oct2o13-final.pdf


                                                           

                                                           FUNDAŢIA DESIRE    
                                                     pentru Deschidere şi Reflexie Socială  
                                                           Str. Vîntului nr. 35, 400221 Cluj, România,  

                                                           Tel/Fax: +40-364/143220, +40 -740-137561 

                                                           E-mail: desire_cluj@yahoo.com 

                                                            www.desire-ro.eu  

 

În vara anului 2013, pe baza expertizei sale în cercetare cumulată cu experiența 
colaborării cu comunitățile marginalizate de romi precum și cu specialiști și 
organizații din domeniu, Fundația Desire a inițiat și a coordonat elaborarea a trei 
propuneri de proiecte depuse în competiția “Fondul ONG din România” 
(http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Desire-foundation-projects-
20131.pdf). Până în momentul de față am primit răspuns negativ la două dintre 
aceste propuneri.   

În toamna anului 2013, președinta Fundației Desire a fost co-coordonatoarea 
grupului de lucru care a elaborat propunerea "Cluj 2020 – oraș incluziv" pentru 
strategia de dezvoltare a Clujului 2014-2020 (http://www.desire-
ro.eu/?attachment_id=691).  

 

* 

 

În urma analizei activităților prezentate pe scurt mai sus, colegiul director al 
Fundației Desire a ajuns la următoarea concluzie cu privire la definirea activităților 
sale planificate pentru anul 2014.  

Fundația se va implica în continuare în demersurile pentru incluziunea socio-
teritorială a comunităților marginalizate de romi din Pata Rât/Cluj-Napoca și din 
România.  

 

Dedicată fiind dezvoltării incluzive, coezive și sustenabile care garantează realizarea 
acestui obiectiv, Fundația Desire își propune să monitorizeze și să evalueze prin 
metode care asigură participarea comunităților: (1) modul în care Primăria și 
Consiliul Local Cluj-Napoca vor adopta în Strategia de Dezvoltare a Clujului 2014-
2020 propunerile privind Planul integrat pentru incluziunea socio-teritorială a 
comunităților marginalizate din zona Pata Rât, precum și propunerile privind 
Mecanismele și instrumentele instituționale incluzive și participative; (2)  impactul 
implementării politicilor definite în Strategie asupra comunităților marginalizate de 
romi din Pata Rât; (3) rezultatele și  impactul proiectelor publice și private derulate în 
Cluj-Napoca în ceea ce privește desegregarea socio-teritorială a zonei Pata Rât. Mai 
mult decât atât, Fundația Desire va continua să capaciteze și sprijine oamenii din 
zona Pata Rât în efortul lor de a participa la viața orașului ca egali ai celorlalți 
cetățeni ai urbei.  

 

 

 

mailto:desire_cluj@yahoo.com
http://www.desire-ro.eu/
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Desire-foundation-projects-20131.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Desire-foundation-projects-20131.pdf
http://www.desire-ro.eu/?attachment_id=691
http://www.desire-ro.eu/?attachment_id=691


                                                           

                                                           FUNDAŢIA DESIRE    
                                                     pentru Deschidere şi Reflexie Socială  
                                                           Str. Vîntului nr. 35, 400221 Cluj, România,  

                                                           Tel/Fax: +40-364/143220, +40 -740-137561 

                                                           E-mail: desire_cluj@yahoo.com 

                                                            www.desire-ro.eu  

 

 

 

Dincolo de orașul Cluj, Fundatia Desire va continua: (1) să participe la demersurile 
activiste derulate de organizații internaționale împotriva evacuărilor forțate și 
segregării rezidențiale; (2) să se implice în cercetări trans-naționale cu impact asupra 
îmbunătățirii instrumentelor de evaluare și monitorizare a politicilor publice  pe plan 
local care au de a face cu incluziunea/excluziunea socio-teritorială a romilor 
marginalizați; (3) să colaboreze cu alte inițiative din România care promovează și 
susțin drepturile locative ale tuturor și în particular ale categoriilor sociale 
marginalizate și dezavantajate.       

Mai departe, Fundația Desire lansează inițiativa în rețeaua parteneriatului 
instituțional creat printr-una dintre propunerile de proiect care nu a primit finanțare 
de la fondurile norvegiene (intitulat "POLROM N-V": Think Tank și Rețea Civică 
pentru Politici pentru Romi în Regiunea Nord-Vest),1 de a începe implementarea 
unor activități ale proiectului respectiv în regim de voluntariat. Reamintim aici că 
partenerii noștri instituționali la acest proiect au fost: Fundația Ruhama din Oradea, 
Asociația Șanse Egale din Zalău, Asociația Romano Butiq din București, Asociația 
Comunitară a Romilor din Coastei, Facultatea de Sociologie și  Asistență Socială, 
precum și Departamentul de Relații Internaționale și Studii Americane al Facultății de 
Studii Europene de la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.  

 

                                                           
1 Din rezumatul proiectului. Proiectul Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție 
Socială, “POLROM N-V” – THINK TANK ȘI REȚEA CIVICĂ DE POLITICI PENTRU ROMI ÎN 
REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST dezvoltă două noi structuri ale societății 
civile instituționalizate, ale căror beneficiari sunt organizații, cetățeni și instituții 
publice. Instituim un model participativ de analiză, elaborare și promovare de politici 
locale în patru localităţi, dar şi dincolo de ele, ale căror conținuturi vizează 
dezvoltarea incluzivă și durabilă pentru că induce schimbări instituționale în raport cu 
cele mai vulnerabile grupuri sociale, și anume comunitățile de romi supuse 
marginalizării socio-teritoriale, inclusiv stigmatizării  rasializate. Think tank-ul şi 
reţeau civică create prin proiect sunt o noutate în peisajul vieţii publice din România 
şi datorită faptului că decentralizează expertiza din domeniul politicilor publice până 
acum coagulată la nivel central şi/sau la nivelul capitalei şi o capitalizează la nivelul 
Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, diseminând recomandări şi modele ce pot fi 
utilizate şi în alte regiuni. Dacă proiectul ar fi fost aprobat, ar fi putut beneficia de 
suma de 3700 euro din partea Primăriei Cluj-Napoca (conform Hotărârii Consiliului 
Local 40/29.08.2013); aceasta putea să acopere o parte din totalul de 14.991 euro 
(20% din bugetul total) impus de agenția finanțatoare drept contribuția proprie a 
implementatorului, și putea acoperi parțial costurile workshopurilor și formărilor cu 
participarea angajaților primăriei și a consilierilor locali interesați.           
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