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Comunicat de presă
Grup Local de Acţiune pentru bunăstarea clujenilor
Proiectul Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale
active, implementat de Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi
Solidare (CRIES) în perioada 2010 – 2013, a fost lansat în această
primăvară şi a condus, până în prezent, la constituirea Grupurilor Locale
de Acţiune în Timişoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov, Bucureşti şi Iaşi.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea incluziunii sociale prin promovarea
dialogului social între diverşi actori ai societăţii, inclusiv persoane marginalizate social. Grupurile
Locale de Acţiune au ca scop organizarea dialogului social şi realizarea unui Plan Local de
Acţiune în domeniul incluziunii sociale.
În Cluj-Napoca Grupul Local de Acţiune, coordonat de Ana Luduşan, telefon: 0756 081 959, email: ana.ludusan@cries.ro are 17 membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice, personal al
organizaţiilor societăţii civile, al membrilor Pactului regional pentru ocuparea forţei de muncă şi
incluziune socială, al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură. Concret, până în prezent fac
parte din GLA Cluj-Napoca: Direcția de Asistență Socială Medicală, Camera de Comerț și
Industrie Cluj, Sindicatul liber al învățământului preuniversitar clujean, Asociația Femeilor
Împotriva Violenței, Centrul de consiliere împotriva abuzului sexual și violenței, CNS Cartel Alfa
Filiala Cluj, Liga Apărării Drepturilor Omului, Centrul Pentru Politici Publice, Fundatia CIVITAS
pentru Societatea Civilă, Asociația Support for Youth Development, Asociația Umanconstruct,
Liga Întreprinzătorului Român, Asociația Părinților Clujeni, Isaia Maghear, Pascal Fesneau,
consul onorific al Franţei la Cluj, Iosif Pop, preşedintele şi fondatorul Consiliului Civic Local.
Grupul rămâne deschis şi altor actori interesaţi, care ne pot contacta prin e-mail
(ana.ludusan@cries.ro sau la telefon 0756 081 959, Ana Luduşan, coordonator local).
Grupul Local de Acţiune Cluj-Napoca a identificat deja drept grupuri socio-profesionale
relevante:membri ai Camerei de Comerţ Cluj, arhitecţi, urbanişti, medici specialişti, pensionari
de invaliditate, pensionari militari, persoane vârsnice, tineri politicieni, persoane cu dizabilităţi şi
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dependenţă, cadre didactice, reprezentanţi ONG, voluntari, victime ale violenţei domestice,
femei imigrante, studenţi, membrii ai Consiliului Civic, romi, membri ai comunităţii Gay, angajaţi
ai sectorului bancar, angajaţi Telecom, jurnalişti, artişti, angajaţi în turism, angajaţi în IT,
angajaţi industriali, antreprenori, părinţi, liceeni, funcţionari publici, mame singure, cetăţeni
afectaţi grav de poluare industrială, tineri basarabeni, studenţi tunisieni, femei imigrante,
specialişti în sănătate mintală.
În această perioadă, în lunile septembrie - octombrie cetăţenii din aceste grupuri vor fi invitaţi în
cadrul unor întâlniri deliberative să formuleze criterii de bunăstare ce reflectă specificul
municipiului nostru.
Plecând de la analiza criteriilor exprimate de cetăţeni, Grupul Local de Acţiune va realiza o
analiză a politicilor publice şi a demersurilor locale, în vederea elaborării unui Plan Local de
Acţiune.
Planul Local de Acţiune va conţine un set de proiecte şi acţiuni concrete de optimizare a
situaţiei din Cluj-Napoca, măsuri care sunt asumate într-o manieră co-responsabilă de către
diverşi actori locali, cu obiectivul de a contribui la dezvoltarea unei societăţi mai coezive.
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