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COMUNICAT DE PRESĂ
Tîrgu Mureş, 12 aprilie 2013

CONFERINȚĂ
de închidere a Campaniei pe Sănătate

-

11 aprilie 2013 –

Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Centru a
organizat, în data de 11 aprilie 2013, începând cu orele 12.00, o Conferință de
diseminare a rezultatelor obținute în urma derulării Campaniei pe Sănătate. Unul
dintre scopurile evenimentului a fost dezbaterea unor posibile soluții la problemele
identificate în decursul campaniei referitoare în primul rând la accesul copiilor la
serviciile publice gratuite de sănătate.
Cuvântul de deschidere a aparținut directorului regional CISPER Centru
Târgu Mureș, Koreck Maria Magdalena, care a prezentat rezultatele campaniei
desfășurate, în perioada iulie 2012 – aprilie 2013, în comunitățile de romi din Târgu
Mureș (Valea Rece și str. Dealului), Tonciu și Glodeni. Campania de informare și
conștientizare „Previne înainte să tratezi!” a adus în atenția persoanelor de etnie
romă importanța răspunsului la întrebările ”De ce este importantă prevenția?” și
”Cum poate accesa beneficiarul servicii medicale gratuite?”.
Întâlnirile cu membri comunității au relevat că în unele comunități nici 10% din
cei care sunt apți de muncă nu au loc de muncă și, în consecință, nici acces la
serviciile publice medicale gratuite. Ceea ce este și mai îngrijorător este faptul, că
există copii care, de asemenea, nu au acces la aceste servicii pentru că nu dețin
certificate de naștere. Unele obiceiuri de igienă ale copiilor încă nu sunt
corespunzătoare și se datorează condițiilor de locuire și sărăcie în care aceștia
trăiesc.
La eveniment a participat secretarul de stat în Ministerul Educației Naționale,
Sarău Gheorghe, precum și reprezentanți ai autorităților locale și județene dintre
ccare amintim: dr. Boghiță Anne Marie (consilier superior al Direcției de Sănătate
Publică Mureș), dna Miklea Hajnal Katalin (șef serviciu în cadrul Direcției Generale
de Asistență Socială pentru Protecția Copilului Mureș), mediatori sanitari din județul
Mureș (Glodeni, Fărăgău, Gurghiu, Luduș, Ațintiș, Tg-Mureș), reprezentanții
Serviciului Social din Primăria Municipiului Tîrgu Mureș, reprezentanți mass media și
ONG-urilor locale.
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Conferința derulată de către Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele
de Etnie Romă din Tîrgu Mureș (CISPER Centru Tg-Mureș) s-a desfășurat în cadrul
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.
Proiectul este implementat de către Asociaţia Pakiv România în parteneriat cu
Asociația Divers, Asociaţia Amare Phrala, Agenția pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane Pro Diversitatea București şi Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A.
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

