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Data:
Data 22 ianuarie 2015, joi, ora 11.00
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ția Oradea, Hotel Ramada, Sala Toscana

Stimată doamnă!
Stimate domn!
domn!
Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România și partenerii săi au plăcerea de a Vă invita la conferința
de lansare a proiectului de dezvoltare a economiei sociale, implementat în cadrul Programului Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurelor Umane 2007-2013, având ca temă centrală integrarea pe piața muncii a
comunității rome prin instrumente oferite de economia socială.
Data:
Data 22 ianuarie 2015, joi, ora 11.00
Locația
Locația:
ția Oradea, Hotel Ramada, Sala Toscana (Calea Aradului nr. 9, ramadaoradea.ro/locatie)

Agendă
10.30-11.00

Primirea participanților

11.00-11.20

Deschiderea oficială a conferinţei
Prezentarea proiectului „Dezvoltarea economiei sociale în mediul rural: o șansă pentru
comunitățile rome” – Gábor NAGY,
NAGY președinte APPAR, manager de proiect

11.20-11.50

Vreau să fiu om! – László BOGDÁN,
BOGDÁN primar al comunei Cserdi din Ungaria

11.50-12.05

Cum sprijină Camera de Comerț și Industrie întreprinderile sociale? – Constantin BADEA,
BADEA
director executiv, Camera de Comerț și Industrie Bihor

12.05-12.20

Situația actuală a comunității rome din județul Bihor – János LAKATOS,
LAKATOS consilier în cadrul
Consiliului Județean Bihor, liderul comunității rome din Bihor

12.20-12.35

Piața muncii și sectorul de construcții: starea generală a sectorului, calificări solicitate,
oportunități de colaborare cu subcontractanți – inginer constructor MADA Denisa,
Denisa ABED
NEGO COM SRL

12.35-12.45

Paradox – AttilaAttila-Ferencz MADOS,
MADOS primarul comunei Diosig

12.45 -

Bufet suedez

La conferință sunt invitați:
∗ reprezentanții mass media,
∗ reprezentanți APL din județul Bihor,
∗ reprezentanți ai instituțiilor publice relevante din județul Bihor,
∗ persoane din grupul țintă, reprezentanții și liderii comunităților rome,
∗ reprezentanți din mediul privat.
Vă rugăm să confirmaţi participarea Dumneavoastră la eveniment prin telefon sau e-mail:
E-mail: office@rove.ro
Tel: 0259-435622
Vă așteptăm cu drag!
Gábor Nagy, președinte APPAR

