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Două zile de evenimente la Casino, dedicate integrării pe piaţa
muncii a tinerilor din grupurile vulnerabile
Eveniment
de Ziua de Cluj, 23 septembrie 2014, 15:34
Problema integrării pe piaţa muncii a tinerilor din grupurile vulnerabile este readusă în atenţia clujenilor, printr-o
serie de evenimente ce vor avea loc vineri şi sâmbătă la Centrul de Cultură Urbană Casino.
Evenimentele, organizate de Asociația "Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială"
(PROIS-NV) în cadrul proiectului „Incluziune prin cultură și creativitate pentru tinerii Clujului" doresc să creeze un
climat favorabil pentru integrarea pe piaţa muncii a acestor tineri, contribuind la creșterea nivelului de coeziune
socială.
"Proiectul este unic prin complexitatea dată de evenimentele organizate, construite pe interacțiunea
actorilor sociali implicați în incluziunea socială a tinerilor din diferite grupuri vulnerabile și pe
oportunitatea de a dialoga cu reprezentanți marcanți ai organizațiilor active în domeniul incluziunii
sociale", au transmis organizatorii.
Astfel, vineri, începând cu ora 12:00, va avea loc conferința „Cum ne pregătim pentru viitorul nostru
profesional?", la care vor participa atât tineri din România, cât şi din alte ţări ale Uniunii Europene. Unul dintre
elementele caracterizante ale evenimentului este reprezentat de prezenţa unor intervenţii ale elevilor, studenţilor
şi angajaţilor ce vor fi prezenţi, lucru care, speră organizatorii, va duce la o tratare dezinhibată, dar responsabilă,
a subiectului.
În continuare, de la ora 15:00 la 19:00, va avea loc o expoziţie cu vânzare a unor obiecte confecţionate de tinerii
proveniţi din grupurile dezavantajate, iar de lşa ora 20:00 va fi un spectacol de teatru, muzică și dans, susținut de
beneficiari ai unor organizații care se ocupă de incluziunea socială.
Sâmbătă, de la 15:00, clujenii interesaţi vor putea participa la premierea celor mai votate obiecte intrate în
concursul cu premii demarat la începutul expoziției.
Proiect este realizat cu sprijinul Primăriei și a Consiliului Local Cluj-Napoca, susţinând candidatura oraşului la
titlul de Capitală Culturală Europeană 2021.

De acelaşi autor
"U" Cluj s-a calificat în optimile Cupei României după lovituri de la 11 metri
CFR îşi scoate la licitaţie, spre închiriere, spaţiile comerciale şi terenurile din Cluj
Premiu pentru medicii care i-au tratat pe supravieţuitorii accidentului aviatic
"Clujul are potenţialul să devină unul dintre tigrii economici ai României"
PROMO Cazul Turcescu şi Bătălia ANI-Johannis, de la 22:00, şi pericolele care pândesc România, de la
23:00, la "Jocuri de Putere"
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