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COMUNICAT DE PRESĂ

Tîrgu Mureş, 3 mai 2012

Evenimente Unitate Culturală
-mai 2012Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă Centru înființat în proiectul „Crearea şi funcţionarea structurilor de
asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială
pentru persoanele de etnie romă” în care Asociația Divers este partener
alături de Asociaţia Pakiv România (beneficiar), Asociaţia Amare Phrala,
Agenția pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitatea București
şi Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A. participă în perioada 5-12
mai 2012 prin Unitatea Culturală înființată cu scopul de a promova cultura
romă și imaginea diversă și complexă a romilor în rândurile populației
majoritare la:
1. Târgul ONG ”Împreună pentru Comunitate”
CISPER Centru Tîrgu Mureș va participa la ediția a X-a a Târgului
ONG organizat de Asociația Divers în parteneriat cu Fundația Alpha

"INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
Titlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele
de etnie romă
Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509
________________________________________________________________________________________________________________________

Transilvană, Fundaţia Culturală Bernády György, Biroul Europe Direct din
cadrul Consiliului Județean Mureș şi Primăria Municipiului Tîrgu Mureş. În
acest sens membrii asociației vor fi sprijiniți în organizarea evenimentului
de către voluntarii de etnie romă din Clubul Tinerilor Romi, aceștia vor
asigura momentele culturale în cadrul Balului ONG în data de 5 mai și în
cadrul manifestării Târgului ONG din Pța Trandafirilor în data de 12 mai.
2. Aspecte interculturale de Ziua Europei 9 mai 2012
În cadrul activității din cadrul unității culturale din data de 9 mai 27 de
copii (9 români, 9 maghiari și 9 romi) vor dobândi cunoștințe minime despre
ceea ce înseamnă să fi cetățean european participând la o lansare de carte
interactivă pentru copii despre Uniunea Europeană. Întreaga activitate se
învârte în jurul ideii de iubire, apreciere a aproapelui, cunoaștere a
aproapelui, conviețuire și este menită să contribuie la creșterea stimei de
sine a copiilor de etnie romă care fac parte din familia europeană alături de
toți ceilalți copii.
Vă mulțumim că ne sunteți alături în mediatizarea acestor evenimente și
vă așteptăm cu drag!
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