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COMUNICAT DE PRESĂ
Timisoara, 10 aprilie 2012

Conferinta de diseminare a rezultatelor
Campaniei de informare pe sanatate
Asociatia Pakiv Romania prin Centrul de Incluziune Sociala pentru
Persoanele de Etnie Roma CISPER Vest Timisoara, organizeaza in data de
12.04.2012, incepand cu orele 1500, pe Strada Nicolae Titulescu Nr. 19,
Conferinta de diseminare a rezultatelor pentru Campania pe sanatate cu
sloganul ’’But sastimos” - „Multa sanatate”.
In cadrul conferintei va fi prezentat modul in care s-a desfasurat Campania
de informare pe sanatate, rezultatele obtinute, precum si greutatile întampinate
in derularea acesteia. La conferinta sunt invitati sa participe reprezentanti ai
administratiei locale, ai ONG-urilor din Timisoara, mass media si beneficiari ai
proiectului.
Campania s-a desfasurat in cadrul proiectului “Crearea si functionarea
structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca – Centre de
incluziune sociala pentru persoanele de etnie roma” – ID 62509, proiect
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
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Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritara 6, Promovarea
incluziunii sociale, beneficiar Asociatia Pakiv Romania.
Campania a avut ca scop promovarea unui stil de viata sanatos in randul
copiilor, tinerilor si adultilor romi din regiunea Vest.
Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Telefon:0356/452982
Web: www.pakiv.ro
E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Adriana Țarina
Responsabil Comunicare
E-mail: cispervest@yahoo.com
Web: www.cispervest.webs.com

