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Iasi, 19 iulie 2011

Campania ”Sanatate pentru Comunitate”
Asociatia Pakiv Romania, prin Centrul de Incluziune Sociala
pentru Persoanele de Etnie Roma Iasi, anunta organizarea si
desfasurarea campaniei
“Sanatate pentru Comunitate“
un eveniment de informare si constientizare a persoanelor de etnie roma
privind beneficiile masurilor de preventie pentru o populatie sanatoasa si
nediscriminarea in comunitatile de romi – beneficiile preventiei in sanatate.
Aceasta campanie face parte din activitatea 4 privind constientizarea
comunitatii de romi privind teme legate de sanatate, educatie si integrarea
sociala a proiectului “Crearea si functionarea structurilor de asistenta
axate pe ocuparea fortei de munca – Centre de incluziune sociala
pentru persoanele de etnie roma”, cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Axa prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale. Domeniul major de
interventie 6.2 - Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile
pe piata muncii.
Evenimentul se va desfasura in zilele de 21 si 28 iulie 2011, in
comunitatile de romi din Motca si Podu Iloaie, judetul Iasi.
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Directia de Sanatate Publica Iasi, prin Departamentul de Promovarea
Sanatatii, vor fi colaboratorii acestei campanii.
Informatii suplimentare:
Asociatia Pakiv Romania
Sucursala Iasi
Telefon: 0332/408093
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispernordest@yahoo.com
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