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COMUNICAT DE PRESĂ
Tîrgu Mureş, 14 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. a participat și
organizat 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, respectiv cu voluntarii CISPER Centru Tg. Mures la:
1. Târgul ONG ”Împreună pentru Comunitate”
Ediția a X-a a Târgului Organizațiilor Nonguvernamentale desfășurat în perioada
5-12 mai 2012 la care un număr mare de voluntari romi s-a implicat în organizarea
Târgului ONG. Ei au asigurat pregătirea sălilor pentru activitățile din cadrul
evenimentului. La Balul ONG din 5 mai tinerii romi au asigurat și un moment artistic iar
orchestra Alexis a interpretat un potpuriu intercultural muzical în fața unui public
numeros de la cele 60 de ONG-uri care au participat la Târgul ONG.
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În data de 12 mai în Piața Trandafirilor trupele Khelipe, Laleaua Neagră din
Glodeni și Romafest au încântat publicul cu dansuri rome iar orchestra Alexis a
interpretat muzică clasică și tradițională romă în centrul civic al municipiului.
Voluntarii CISPER au asigurat ordinea în timpul derulării Târgului ONG, au purtat
bannerele Târgului și al CISPER la Marșul ONG și au sprijinit organizațiile participante
pentru buna desfășurare a activităților acestora, în ziua Târgului.
2. Aspecte interculturale de Ziua Europei - 9 mai 2012
În cadrul activității culturale organizată cu ocazia Zilei Europei 27 de copii români,
maghiari și romi au luat parte la exerciții distractiv-educative unde au dobândit
cunoștințe despre Uniunea Europeană. Participanții au primit câte o diplomă și le-au
fost oferite: un calendar CISPER, un CD cu muzică romă, un pix CISPER, o carte
„Cookie și prietenii ei” și o carticică “Europa și Tu” din partea Biroului Europe Direct din
cadrul Consiliului Județean Mureș.
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