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 Comunicat de presă 

 

Meci de fotbal între tineri din comunitatea locală băimăreană și refugiații din Șomcuta Mare 

Vineri, 22 SEPTEMBRIE, 2017, terenul de fotbal Elit Baia Mare 

 

Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj, în parteneriat cu Asociaţia Profesională 

Neguvernamentală de Asistenţă Socială (ASSOC) Baia Mare desfăşoară în perioada iunie 2017 – iunie 

2019 proiectul „SIM-CIS 4 – Servicii integrate pentru migranți – Comunități Interculturale și Solidare”, 

cofinanțat prin  Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI/17.02.04).  

Proiectul se desfăşoară în judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, 

Sibiu, Alba. Vor fi deschise două Centre Regionale de Integrare în oraşele Cluj-Napoca şi Baia Mare, dar 

şi trei Puncte Regionale de Coordonare la Şomcuta Mare, Tîrgu-Mureş şi Sibiu.  

 

Evenimentul „Refugee Welcome” este realizat pentru a crea un liant între comunitatea gazdă și 

persoanele străine, în special beneficiarii de protecție (refugiați și protecție subidiară) într-o manieră 

jovială și prietenoasă. La eveniment sunt invitați reprezentanți ai comunităilor de migranți, mediatori și 

voluntari care au activat în proiectele anterioare de integrare, jurnaliști, partenerii și colaboratorii 

proiectului, ONG-uri care activează în domeniul migrației sau a drepturilor omului, alți actori relevanți. 

 

Programul evenimentului „Refugee Welcome”: Meciul de fotbal între tineri din comunitatea locală 

băimăreană și refugiații din Centrul Regional Maramureș, această activitate venind în ajutorul 

programului de incluziune socială a refugiaților în comunitate ; finalul meciului va culmina cu o sesiune 

de comunicare între participanții invitați la eveniment și refugiați și se va face un apel la toleranță ; 

dezbatere despre rolul societatii civile pentru crearea unui mediu prietenos privind fenomenul migrației.   

 

Persoane de contact pentru informatii suplimentare despre proiect şi activităţi: 

Oana Ilies, Coordonator Centru Regional de Integrare, oana.buie@assoc.ro, 0744 969440; 

Sitar Marian Ionuț – profesor de limba română și responsabili de acomodare, 0754.342294 ; 
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