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Timișoara, 4 Aprilie 2011

Inaugurarea Centrului de Incluziune Socială pentru
Persoanele de Etnie Romă Vest, Timișoara

Asociația Pakiv Romania anunță deschiderea Centrului de Incluziune
Socială pentru Persoanele de Etnie Romă din Regiunea de Vest, Municipiul
Timișoara.
Asociația Pakiv Romania implementează proiectul “Crearea şi
funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă –
Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” în parteneriat
cu Asociația Amare Prhala din Cluj - Napoca, Asociația Divers din Târgu - Mureș,
Agenţia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane „ Pro Diversitate” din București,
Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A. din Atena, Grecia și cofinanțat din Fondul
Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013 – “Investește în oameni”.
Deschiderea Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie
Romă din Regiunea Vest va avea loc în data de 08 aprilie 2011 în Municipiul
Timișoara la sediul centrului din strada Nicolae Titulescu nr. 19, începând cu
orele 11:00.
Obiectivul general al proiectului este facilitarea incluziunii sociale și
profesionale, a accesului la programe de pregătire și la măsuri specifice de sprijin
pentru 1200 persoane de etnie romă, în vederea eliminării fenomenului de alienare
socială și excluziune a acestor persoane care se confruntă cu o serie de
problematici interdependente, precum șomaj, lipsa de competențe sau competențe
inadecvate în contextul realității sociale și economice aflată în continuă schimbare,
venit redus, condiții de viață precare, discriminare socială.
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Proiectul se derulează pe o perioada de 36 de luni și are ca rezultate
principale: inființarea a 6 centre regionale de incluziune socială adresate
persoanelor de etnie romă; 1200 de persoane de etnie romă beneficiari de servicii
de informare, asistență ocupațională, orientare; 240 persoane de etnie romă
participanți la programe de pregătire (mediatori sociali și mediatori comunicare) și
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

CISPER Vest Timișoara
Făcăleț Ramona
Director
E-mail: cispervest@yahoo.com

