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Cinemateca roma – seara filmelor
cu si despre romi
Asociatia Pakiv Romania prin Centrul de Incluziune Sociala pentru
Persoanele de Etnie Roma, CISPER Vest Timisoara, a organizat in data de
15 februarie 2013, incepand cu ora 1600, la sediul centrului CISPER Vest
Timisoara, str. Nicolae Titulescu, nr. 19, activitatea culturala Cinemateca
roma – seara filmelor cu si despre romi. Evenimentul 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 Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007- 2013, Axa prioritara 6, Promovarea incluziunii sociale,
beneficiar Asociatia Pakiv Romania.
Scopul activitatii a fost familiarizarea participantilor la activitate cu
imaginea corectă a romilor prin prezentarea de filme artistice si documentare
care valorifica cultura si traditiile romilor.
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Activitatea s-a adresat atat persoanelor de etnie romă cât

și

comunitatilor de romi, organizandu-se actiuni specifice in vederea atingerii
obiectivelor propuse:
•

Diseminarea activitatilor organizate in cadrul CISPER Vest Timisoara prin

intermediul materialelor informative existente in centru;
•

Realizarea unei prezentari cu privire la contributia romilor greci la cultura

si societatea greaca;
•

Vizionarea unor filme cu si despre romi.

Rezultatele obtinute au fost :
•

Cresterea nivelului de informare a populatiei de etnie roma si a populatiei

nerome, cu privire la contributia persoanelor de etnie roma la dezvoltarea
culturii si societatii din mijlocul careia fac parte ;
•

Informarea unui numar cat mai mare de persoane despre filmele

documentare realizate in cadrul proiectului de catre partenerul grec
“Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A ” .
Informații suplimentare:
Telefon:0258/811170
Asociaţia Pakiv România
Web: www.pakiv.ro
E-mail: pakiv_romania@yahoo.com
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Responsabil Comunicare
Web: www.cispervest.webs.com
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