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INVITAŢIE
ASOCIAȚIA
ȚIA CENTRUL DE CERCETARE ȘI FORMARE A UNIVERSIT
UNIVERSITĂȚII
ȚII DE NORD BAIA MARE
în parteneriat cu
PRIMĂRIA ORAȘULUI
ȘULUI JIBOU, LICEUL TEHNOLOGIC „OCTAVIAN GOGA” și
ASOCIAȚIA VIS JUVENTUM
Vă invită la

Seminar de conştientizare a importanţei implicării comunităţii în soluţionarea
problemelor sociale
Seminarul va avea loc în data de 7 noiembrie 2017, ora 1000, la sediul Primăriei
Jibou, str. P-ţa
ţa 1 Decembrie 1918, nr. 4.
Seminarul are loc în cadrul proiectului „Servicii comunitare integrate pentru o viaţă de calitate
calitateCIVIC”, finanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014
2014-2020,
în cadrul subactivitaţii 1.1.: Seminar de conştientizare a importanţei implicării comunităţii în
soluţionarea problemelor sociale şi realizarea unui pact partenerial local cu actori relevanţi pentru
problemele cu care se confruntă comunitatea marginalizată.
Scopul subactivităţii este de inovare socială. Atât ca element de sustenabilitate cât şi ca valoare
adaugată a proiectului este important să creştem gradul de implicare a comunităţii locale în rezolvarea
problemelor sociale din comunitatea marginalizată, prin încurajarea voluntariatului şi implicarea unor
persoane din toate
ate domeniile sociale, pentru a putea aborda integrat nevoile cu care persoanele
vulnerabile se confruntă. Prin contribuţia la creşterea gradului de implicare a comunităţii la
soluţionarea problemelor sociale de la nivelul comunităţii marginalizate vizate în proiect,
subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului specific 1 stabilit pentru proiect, respectiv
implicarea actorilor sociali relevanţi din comunitate şi a persoanelor aflate în risc de sărăcie în vederea
soluţionării problemelor sociale exist
existente
ente la nivelul comunităţii marginalizate vizate în proiect.
Dorim ca acest seminar să constituie un prilej fructuos de comunicare, cunoaştere şi schimb de
experienţă între specialişti din administra
administrația publică, organizații
ții nonguvernamentale si asociații
profesionale cât și reprezentanți ai comunit
comunității vizate.

Cu deosebită considerație,
Coordonator Birou Consiliere Cetăţeni
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