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Brăila, 4 Aprilie 2011

Inaugurarea Centrului de Incluziune Socială pentru
Persoanele de Etnie Romă Sud-Est Brăila
Asociaţia Pakiv România anunţă deschiderea Centrului de Incluziune
Socială pentru Persoanele de Etnie Romă din Regiunea Sud-Est. Aceasta va avea
loc în data de 07.04.2011 în Brăila la sediul Centrului din Strada Danubiului nr. 4,
incepând cu orele 10.00.
Asociaţia Pakiv România implementează proiectul strategic intitulat “Crearea
şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre
de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă” având ca şi parteneri în
cadrul proiectului Asociaţia Amare Prhala din Cluj - Napoca, Asociaţia Divers din
Tărgu - Mureş, Agenţia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane „ Pro Diversitate” din
Bucureşti, Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A. din Atena, Grecia, proiect
finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – “Investeşte în oameni”.
Obiectivul general al proiectului este dat de facilitarea incluziunii sociale şi
profesionale, a accesului la programe de pregătire şi la măsuri specifice de sprijin
pentru 1200 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 somaj, lipsa de competenţe sau competenţe
inadecvate în contextul realităţii sociale şi economice aflată în continua schimbare,
venit redus, condiţii de viaţă precare, discriminare socială.
Durata proiectului este de 3 ani şi are ca rezultate principale: înfiinţarea a 6
centre regionale de incluziune socială adresate persoanelor de etnie romă; 1200 de
persoane de etnie romă beneficiari de servicii de informare, asistență ocupaţională,
orientare profesională; 240 persoane de etnie romă participanţi la programe de
pregătire (mediatori sociali şi mediatori comunicare), precum şi angajarea unui
numar de 468 persoane de etnie romă.
Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Telefon: 0722/253380
Web: www.pakiv.ro, http://cis-rom.ro
E-mail: pakiv_romania@yahoo.com
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