Conferinţa naţională de lansare a proiectului
Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o
monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor
SocioRoMap
INVITAŢIE
Stimată Doamnă/Stimate Domnule,
Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) din ClujNapoca, Fundaţia pentru o societate deschisă, Bucureşti şi Centrul de Cercetare a Relaţiilor
Interetnice (CCRIT), Cluj-Napoca, implementează proiectul "Cartografierea sociografică a
comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind
integrarea romilor (SocioRoMap)". Proiectul este finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian
2009-2014 în cadrul Programului "Combaterea Sărăciei" (R025) şi are o durată de 24 de luni,
valoarea finanţării nerambursabile fiind de 1.000.000 Euro.
Avem plăcerea de a vă invita la conferinţa de lansare a proiectului ce va avea loc
marţi, 17 februarie 2015, începând cu ora 9.30, în sala Mihail Kogălniceanu, Hotel Capital
Plaza, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, Bucureşti.
Obiectivele majore ale proiectului sunt identificarea, inventarierea şi descrierea sumară ale
unor comunităţi de romi, relativ segregate şi caracterizate de deprivare relativă la nivelul
administraţiilor locale din România. Astfel, se urmăreşte cartografierea a 3.181 de unităţi
administrative, rurale şi urbane, realizarea unor descrieri sociologice pentru 50 de localităţi urbane
având peste 30.000 de locuitori şi 25 de studii de comunitate.
Ne propunem să furnizăm un instrument util pentru politicile publice iniţiate de către statul
Român, respectiv de către alţi actori internaţionali şi transnaţionali interesaţi de eradicarea
sărăciei, dezvoltarea locală şi promovarea şanselor de reuşită a unor grupuri marginale prin
creşterea vizibilităţii comunităţilor segregate şi sărace de romi din România, dar şi prin crearea
unei platforme pentru monitorizarea intervenţiilor viitoare.
Scopul evenimentului de lansare este acela de a prezenta metodologia cercetării şi
rezultatele aşteptate, de a valorifica contribuţiile actorilor interesaţi (organizaţii, instituţii şi
ambasade) şi de a încuraja colaborarea şi parteneriatul în domeniul de activitate specific
proiectului. Ataşăm programul evenimentului.
Participarea dumneavoastră la eveniment ne onorează şi vă asigurăm de întreaga noastră
consideraţie.
Vă mulţumim anticipat pentru confirmarea participării pe adresa alina.totti@fundatia.ro
sau anca.radu@fundatia.ro (tel 021.212.1101/02), până în 13 februarie 2015. Rămân la
dispoziţia dvs. pentru informaţii suplimentare legate de eveniment.
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