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COMUNICAT DE PRESĂ
Tîrgu Mureş, 17 aprilie 2013

Campania pe Ocupare
„Ești la un pas de angajare!”
Asociația Divers prin Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de
Etnie Romă din Tîrgu Mureș (CISPER Centru) va desfășura, în perioada aprilie –
iulie 2013, Campania pe ocupare „Ești la un pas de angajare!”.
Scopul campaniei este informarea și conștientizarea membrilor comunităților
de romi despre sprijinul oferit de către CISPER Centru Tîrgu Mureș în vederea
facilitării accesului pe piața muncii, respectiv medierea între beneficiari și angajatori.
Printre obiective se mai numără: informarea membrilor comunităților de romi despre
serviciile oferite de CISPER Centru privind plasarea pe piața muncii (sprijin în
vederea găsirii unui loc de muncă, sprijin în vederea întocmirii dosarului de angajare
– CV, scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare, medierea locului de muncă),
conștientizarea importanței participării la întâlnirile organizate de către CISPER
Centru, împreună cu factorii locali, în vederea acordării de sprijin celor din
comunitate pentru facilitarea accesului pe piața muncii, conștientizarea importanței
unui loc de muncă.
CISPER Centru Tîrgu Mureș va demara Campania pe ocupare prin
participarea la Bursa locurilor de muncă, organizată de către AJOFM Mureș, în data
de 19 aprilie 2013. Primele măsuri vor consta în servicii de informare și consiliere a
beneficiarilor privind participarea la un târg de joburi pentru a avea șanse de succes
în a fi angajați. În acest sens, persoanele de etnie romă din județul Mureș sunt
așteptate la sediul CISPER Centru pentru a beneficia de informare și consiliere în
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cadrul căreia vor putea să se pregătească pentru interviul cu angajatorii, respectiv
să-și întocmească CV-urile.
În luna septembrie 2010 a fost demarat proiectul „Crearea și funcționarea
structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de
incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509, cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, cu o perioadă de implementare de 36 de luni.
Proiectul este implementat de către Asociația Pakiv România, în parteneriat
cu Asociația Amare Phrala Cluj Napoca, Asociația Divers Tîrgu Mureș, Agenția
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate București și Mesogeiako
Symvouleftiko Systema S.A. Atena.
Informații suplimentare pot fi obținute la:

Asociatia Divers
CISPER Centru Tîrgu Mureş
Telefon/ Fax: 0265/311727
Web: www.divers.org.ro
E-mail: asociatia.divers@gmail.com

Simionescu Monica
Responsabil științific
Telefon: 0729/147111
E-mail: asociatia.divers@gmail.com

