
turdalive.ro http://www.turdalive.ro/2014/09/24/incluziune-prin-cultura-si-creativitate-pentru-tinerii-clujului/

Emil
Halastuan

Incluziune, prin cultură şi creativitate, pentru tinerii Clujului

Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi
Incluziune Socială” (PROIS-NV) organizează, la sfârşitul
acestei săptămâni, o serie de evenimente dedicate tinerilor
din Cluj. Acestea se vor desfăşura vineri, 26 şi sâmbătă, 27
septembrie, la Centrul de Cultură Urbană Casino situate în
Parcul Central “Simion Bărnuţiu” din Cluj-Napoca:
Potrivit unui comunicat al organizatorilor, respectiv PROIS-
NV, împreună cu Primăria şi Consiliul local Cluj-Napoca,
acţiunea va debuta vineri, 26 septembrie, cu o conferinţă
intitulată „Cum ne pregătim pentru viitorul nostru
profesional?”. Manifestarea, programată între orele 12 şi
13.45, propune “subiecte de discuţie importante pentru tinerii
din Cluj. Vor participa tineri din România şi invitaţi din tări ale Uniunii Europene. Intervenţiile unor tineri (elevi,
studenţi, angajaţi)” se precizează în comunicatul PROIS-NV.

După conferinţă, între orele 15 şi 19, la Casino, tineri din grupuri dezavantajate vor încerca să vândă obiecte
confecţionate de ei, în cadrul unei expoziţii organizate în acest scop. Participanţii la expoziţie fac parte din
următoarele organizaţii şi asociaţii: Centrul Social Cluj al Fundaţiei Estuar, unitatea protejată autorizată
“Nazarcea Grup”, Fundaţia “Dezvoltarea Popoarelor”, asociaţia “Ateliere Protejate”, Fundaţia “World Vision
România” şi asociaţia “Caritas Eparhial Greco-Catolic” Cluj.

Prin această expoziţie cu vânzare, organizatorii şi-au propus să promoveze “soluţii creative, prin care să fie
evidenţiat şi stimulat potenţialul artistic şi lucrativ al tinerilor din grupurile vulnerabile, ca mijloc eficient de
integrare (al acestora) pe piaţa muncii”.

Prima zi a evenimentului “Incluziune, prin cultură şi creativitate, pentru tinerii Clujului!” se va încheia cu un
spectacol de teatru, muzică şi dans, susţinut de beneficiari ai unor organizaţii care se ocupă de incluziunea
socială a tinerilor.

În cea de-a doua zi, sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 15 va avea loc premierea celor mai votate obiecte
selectate pentru concursul cu premii organizat cu prilejul expoziţiei cu vânzare.
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