"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
___________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICAT DE PRESĂ
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CONFERINȚĂ
de închidere a Campaniei pe Sănătate

-

11 aprilie 2013 –

Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Centru
organizează, în data de 11 aprilie 2013, începând cu ora 12.00, cu ocazia finalizării
Campaniei pe Sănătate o Conferință cu scopul de a pune în discuție posibile soluții
la problemele identificate în decursul campaniei referitoare în primul rând la accesul
copiilor la serviciile publice gratuite de sănătate.
Conferința va începe la ora 12.00, în Sala de conferință din incinta Hotelului
Blacklord din Tg-Mureș, str. Insulei, nr. 35 și face parte din activitatea 4.2:
Organizarea și desfășurarea campaniilor de informare și conștientizare a
persoanelor de etnie romă, privind necesitatea unui stil de viață sănătos, prevenirea
părăsirii timpurii a școlii și beneficiile educației etc.
Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă din Tîrgu
Mureș (CISPER Centru Tg-Mureș) a fost înființat 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

