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Alba Iulia, 26 Ianuarie 2011

Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate
pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune
socială pentru persoanele de etnie romă
Asociaţia Pakiv România, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu:
Asociaţia Amare Phrala – Fraţii noştri, Cluj-Napoca, Asociaţia Divers, TârguMureş, Agenţia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate,
Bucureşti, şi Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A. – Atena, Grecia, în
cadrul proiectului Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe
ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele
de etnie romă, cu o perioada de implementare de 36 luni, începând cu
data de 1 septembrie 2010, având un buget de 20.853.800,00 lei, anunţă:

CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI
Care va avea loc în data de 27 ianuarie 2011, începând cu orele 10.00, în
Sala Senatului din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
Prin activităţile proiectului se urmăreşte facilitarea incluziunii sociale şi
profesionale, accesul la programe de pregătire şi la măsuri specifice de
sprijin pentru 1200 de persoane de etnie romă, în vederea eliminării
fenomenului de alienare socială şi excluziune a acestor persoane care se
confruntă cu o serie de problematici interdependente, precum şomajul, lipsa
de competenţe sau competenţe inadecvate în contextul realităţii sociale şi
economice aflată în continuă schimbare, venituri reduse, condiţii de viaţă
precare, discriminare socială. Proiectul se axează pe trasarea unei căi care
să contribuie la asistarea şi consolidarea participării eficiente a acestei
categorii sociale la viaţa economică, socială şi culturală a societăţii, prin:
• dezvoltarea şi consolidarea capacităţii de ocupare a 1200 persoane de
etnie romă, sprijinind integrarea acestora pe piaţa muncii, din moment
ce, la nivel internaţional, este recunoscut că instrumentul esenţial
pentru incluziunea socială îl reprezintă consolidarea capacităţii de
angajare şi integrarea ocupaţională;
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• schimbarea atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile şi combaterea
formelor de discriminare prin realizarea a peste 24 de evenimente de
informare şi conştientizare în cele 6 regiuni de implementare;
• asigurarea cadrului necesar pentru integrarea socială şi profesională a
romilor, prin crearea unui mecanism interregional de asistenţă, care
include 6 centre de incluziune socială, în vederea furnizării serviciilor
integrate şi personalizate pentru romii: informare, consiliere, formare,
activităţi motivatoare, asistenţă în căutarea unui loc de muncă.
Evenimentul de lansare a proiectului coincide cu comemorarea Zilei
Holocaustului, iar Asociaţia Pakiv România organizează în cadrul acestui
eveniment şi o expoziţie tematică.
Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Telefon: 0258-811170
Web: www.pakiv.ro
E-mail: pakiv_romania@yahoo.com
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