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COMUNICAT DE PRESĂ
Tîrgu Mureș, 25 ianuarie 2012

Campania de informare și conștientizare
“Munca - garanția unui trai decent”
la final
Asociaţia Divers şi Asociația Pakiv România, prin Centrul de Incluziune
Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – CISPER Centru – Tîrgu Mureş au
desfăşurat în perioada 5 septembrie – 10 decembrie 2011 campania de informare şi
conştientizare “Munca - garanția unui trai decent”, destinată persoanelor de etnie
romă.
Campania face parte din Activitatea 4 privind conştientizarea comunităţii de romi
privind teme legate de sănătate, educație şi integrare socială a proiectului “Crearea şi
funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă –
Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, proiect cofinanțat
din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 –Promovarea incluziunii sociale,
Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățiria accesului și participării grupurilor
vulnerabile pe piața muncii.
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Obiectivele campaniei au fost:
 Inițierea unei colaborări între CISPER și firme care pot oferi locuri de muncă
persoanelor de etnie romă;
 Informarea membrilor comunităților grupului țintă despre mecanismul de
funcționare al pieței locurilor de muncă;
 Medierea locurilor de muncă în vederea angajării beneficiarilor;
 Promovarea serviciilor oferite de Centrele de Incluziune pentru Persoane de
Etnie Romă
În cadrul campaniei au fost contactate 31 firme în vederea colaborării pentru a
obține angajarea beneficiarilor Centrului, respectiv membrii CISPER Centru Tîrgu
Mureș au avut întrevederi cu responsabilii pe resurse umane de la 4 firme. De
asemenea s-a făcut informarea şi consilierea membrilor comunităţilor grupului ţintă din
Tîrgu Mureș, Chibed și Band despre mecanismul de funcţionare al pieţei locurilor de
muncă şi s-a prezentat lista actualizată a locurilor de muncă vacante. Persoanele care
au dorit au fost asistate în întocmirea și depunerea CVurilor la locuri de muncă în
prealabil identificate ca fiind vacante.
Pe durata campaniei pe ocupare s-a reușit angajarea a două persoane, alte 2
persoane fiind în perioada de probă și se mai așteaptă rezultate pentru 31 de CV-uri
depuse.
Informaţii suplimentare:
Asociatia Divers
CISPER Tîrgu Mureş
Telefon: 0265 311727
Web: www.divers.org.ro
E-mail: divers@divers.org.ro

Cârdei Elena
Responsabil evenimente şi conferinţe cu
scop de informare
Tel 0736644048
E-mail: divers@divers.org.ro

