
  
 

 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

Invitație conferință de lansare proiect 
 
Primăria Hârșova și Fundația Romanian Angel Appeal au onoarea de a vă invita să participați în 

data de 19.05.2022, ora 10:00, la Conferința de lansare a proiectului „Incluziune și sănătate în 

PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport”. Evenimentul va avea loc la sediul Primăriei 

Orașului Hârșova din Str. Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1. 

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 582,361 euro oferit de Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului îl 

reprezintă creșterea incluziunii și a abilitării sociale a romilor din UAT Hârșova, prin intervenții 

care încurajează creșterea accesului copiilor la servicii medicale de calitate, prin activități non-

formale, care conduc la reducerea absenteismului și abandonului școlar, combaterea discriminării 

etnice și creșterea participării active a persoanelor roma la deciziile comunității. 

Prin obiectivele și activitățile planificate, Proiectul „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin 

educație, arte și sport” contribuie activ la creșterea coeziunii economice şi sociale la nivel naţional 

şi local, deoarece propune intervenții de sănătate și de educație non-formală, dedicate în special 

copiilor și părinților dezavantajați sau aflați la risc de excluziune socială. 

Partenerii proiectului doresc să implementeze intervenții sustenabile pentru comunitățile 

vulnerabile din Hârșova, promovând o abordare interculturală. Activitățile educative non-formale 

și campania de informare vizează creșterea competențelor interculturale și nivelul de cunoaștere 

a diferențelor culturale existente în comunitate. Acestea vor fi folosite în mod direct pe toată durata 

implementării proiectului, în toate activitățile organizate. 

De asemenea, activitățile propuse vizează creșterea toleranței  și a gradului de acceptare față de 

comunitatea roma din partea populației generale.  În același timp prin participarea reprezentanților 

comunității roma la activitățile de formare, se dorește promovarea mesajelor de responsabilitate 

socială, de respectare a drepturilor, dar în același timp și a obligațiilor civice.  

Pentru informații oficiale despre Granturile SEE accesați www.eeagrants.ro  
Pentru informații oficiale despre Programul Dezvoltare locală, accesați www.frds.ro 
 
Ne-am dori să vă avem alături de noi la acest eveniment, pe care ni-l dorim, atât informativ, cât 
și interactiv. Astfel, avem regămintea de a ne confirma prezența dumneavoastră până în data de 
04.04.2022 la adresa de e-mail consilier-primar@primaria-harsova.ro, persoană de contact 
ȚEPEȘ Costin-Cătălin. 
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