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„Incluziune prin cultură și creativitate pentru tinerii Clujului!”

Asociația “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și
Incluziune Socială” (PROIS-NV) organizează în cadrul
proiectului „Incluziune prin cultură și creativitate pentru
tinerii Clujului” o serie de evenimente dedicate tinerilor
din Cluj. Proiectul este realizat de PROIS-NV cu sprijinul
Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca și urmărește
să creeze un climat favorabil integrării pe piața muncii a
tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile din
comunitatea clujeană și să contribuie la creșterea
nivelului de coeziune socială.
 

Proiectul 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 invită oamenii să se implice, a
spus Prof. dr. ing. Cătălin POPA,Președinte în exercițiu Asociația „Pactul Regional Nord-Vest
pentru Ocupare și Incluziune Socială” şi Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
 

Evenimentele organizate în cadrul proiectului vor avea
loc VINERI și SÂMBĂTĂ, 26 și 27 septembrie 2014, la
Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central
“Simion Bărnuțiu” din Cluj-Napoca:

 
VINERI 

12:00 – 13:45 | Conferința „Cum ne pregătim pentru
viitorul nostru profesional?” propune subiecte de discuţie
importante pentru tinerii din Cluj. Vor participa tineri din
România și invitați din tări ale Uniunii Europene.
Intervențiile unor tineri (elevi, studenți, angajați),
participanți la conferință, dezbaterile, interactivitatea vor
face ca acest subiect sensibil să fie tratat fără inhibiții,
dar cu responsabilitate.

15:00 – 19:00 | Expoziție cu vânzare a obiectelor confecționate de tinerii proveniți din grupuri
dezavantajate. Dorim, astfel, să promovăm soluții creative prin care să fie evidențiat și stimulat potențialul
artistic și lucrativ al tinerilor din grupurile vulnerabile, ca mijloc eficient de integrare pe piața muncii.

 Lista organizaţiilor care participă:
 

Fundația ESTUAR – Centrul Social Cluj

Nazarcea Grup – Unitate protejată autorizată
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APAHNP Cluj

Fundația Dezvoltarea Popoarelor

Asociația Ateliere Protejate

Fundația World Vision România

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj

20:00 | Spectacol de teatru, muzică și dans susținut de beneficiari ai unor organizații care se ocupă de
incluziunea socială

SÂMBĂTĂ | ora 15:00 - premierea celor mai votate obiecte intrate în concursul cu premii demarat la începutul
expoziției.
 
Accesul publicului larg la evenimentele organizate este gratuit.      

Proiectul este realizat de către Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” cu
sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca şi susține candidatura orașului Cluj-Napoca la titlul de Capitală
Culturală Europeană 2021.  
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